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Samenvatting Fysiopathologie 

Hoofdstuk 1 

VERBANDEN LEGGEN TUSSEN ALLE HOOFDSTUKKEN 

Hoofdstuk 3: Inflammatie & weefselherstel 

Bij elke vorm van schade treedt inflammatie/ontsteking op, wat noodzakelijk is voor het initiëren van herstel.  

Inflammatie kan: 

1. Acuut  
2. Chronisch 

 Types bloedcellen 

 

 

 

 

 

 

Rode bloedcellen à belangrijke functie in zuurstoftransport 

Bloedplaatjes à celfragmenten met belangrijke functie in stolling van bloed 

Witte bloedcellen = leukocyten à brede categorie, verschillende lijnen: 

1. Granulocyten: 3 subtypes onderscheiden adhv hun reactie op kleurstof 
o Neutrophilen à bleven neutraal 
o Eosinophilen à rode kleurstof 
o Basophilen à blauwe kleurstof 

§ Circuleren in bloed, maar kunnen zich in weefsels vestigen en vormen zich daar om 
tot Mast cellen 

2. Lymfocyten: 3 subtypes 
o B-cellen kunnen uitrijpen tot plasmacellen (= verantwoordelijk voor antilichaamproductie) 
o T-cellen 
o Natural Killer cellen 

3. Monocyten à kunnen uitrijpen in de weefsels tot Macrofagen (= Macro = groot & faag = eten) en 
Dendritische cellen (= anti-gen presentatie) 
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Lines of Defense = verdedigingslinies 

3 verschillende verdedigingslinies: 

1. Huis en slijmvliezen (= muceuze membranen) 
a. Vormen fysische barrière tegen vreemde zaken die lichaam 

willen binnenkomen 
b. Chemische barrière 

i. Bvb. ogen: traanvocht bevat enzymen die 
verdedigende functie hebben, speeksel, wimpers… 

c. Zelf: wondjes vermijden, afdekken… 
2. Inflammatie à wanneer eerste linie doorbroken wordt door bvb. 

bacterie, komt er een inflammatoire respons (= ontstekingsreactie, is 
niet specifiek: identiek proces onafhankelijk van de oorzaak vd schade) 

a. Rood worden, zwellen… 
b. Zelf: antibiotische zalf aanbrengen 

3. Immuunrespons (= wel een specifieke verdedigingsreactie) 

Module 1: Acute inflammatie 

Ontsteking wordt getriggerd door schade. Inflammatie is géén synoniem voor infectie. 

Bronnen van weefselschade: 

1. Thermische schade door hevige warmte of vrieswonden bij te lage temperaturen 
2. Chemische schade door toxische stoffen 
3. Mechanische schade door trauma 
4. Radiatie/straling 
5. Infectie  
6. Hypersensitiviteitsreacties 

Inflammatie heeft 3 hoofddoelen: 

1. Vasculaire respons: toegenomen bloedvoorziening naar zone met weefselschade 
2. Cellulaire respons: toename van # cellen op plaats van schade die noodzakelijk zijn om ons te 

wapenen en voor heling 
3. Inflammatoire proces: beschadigde weefsel verwijderen en 

voorbereiden van heling 

CONCEPTMAP inflammatie: 

Als reactie op weefselbeschadiging is er een locale productie en 
vrijstelling van inflammatoire mediatoren. Locale cellen die behoren tot 
de klasse vd witte bloedcellen. Bvb. De Mast cellen die oa hystamine 
vrijstellen en ook leukotriënen en prostaglandines, dit zijn allemaal 
inflammatoire mediatoren. Een tweede celtype zijn de macrofagen en 
stellen cytokines vrij, deze zijn belangrijk bij cel-cel signalisatie. Een 
subtype hiervan is chemokines, chemotactische (= aantrekken van 
cellen) cytokines (= bewegen). Hebben effect richting vasculaire en 
cellulaire respons. 
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Vasculaire respons 

Vasculaire respons wordt gefasciliteerd door chemische mediatoren. Locale stoffen die 
vrijkomen induceren vascodilatatie of verwijding van lokale bloedvaatjes en verhogen 
toegankelijkheid van lokale haarvaatjes. 

Objectief is dat door die vasculaire respons in de regio van schade er meer bloed zal stromen 
naar de beschadigde regio en een lokale verhoogde doorgankelijkheid van kleine bloedvaatjes. 

Leukotriënen à ‘leukocyt’ 

Prostaglandines à stofjes voor het eerst gevonden in prostaatklier, maar later ook op veel 
andere plaatsen in het lichaam 

 

Cellulaire respons 

 

à Dit is een haarvaatje (= afgelijnd door enkele cellaag, endodeelcellen die 
aan elkaar plakken en een buisje vormen) 

Door de bloedstroom gaan cellen constant circuleren. In deze situatie hebben 
we een zone waar er weefselschade is opgetreden en dus inflammatie. We 
zien de vorming van inflammatoire mediatoren, waarvan een deel 
chemotactische (= proces om bepaalde stoffen naar plaats van schade aan te 

trekken) stoffen. Er onstaat een lokale adhesie, ze worden aangetrokken naar de wand en migreren doorheen 
de wand en komen in de regio van inflammatie in grote hoeveelheid voor. Dit is de cellulaire respons. 

Binnen de cellulaire respons zien we een aantal celtypes. Er is een verschil tussen acute en chronische 
inflammatie. 

Acute inflammatie bevat verschillende weefseltypes: 

§ Polymorfologische nucleairen = synoniem voor neutrofielen (= ettercellen) à belangrijk voor 
facocytose 

§ Bloedplaatjes (= belangrijk voor bloedstolling en structurele basis voor verder herstel) 
§ Mastadegradulatie 

Manifestaties van inflammatie 

1. Lokale manifestatie: caridnale symptomen, lokale warmte, zwelling, roodheid, pijn, functieverlies 
2. Systemische manifestaties: meer algemeen, gevolg van lokaal inflammatoir proces, zoals koorts 

(gebeurt in hypothalamus), vermoeidheid, verminderde eetlust, toename van aantal circulerende 
leukocyten en plasma-eiwitten (c-reactief proteïne = acute fase eiwitten) à met dit laatste weet je 
zeker dat er een ontsteking is 
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Behandelingstypes 

Acute inflammatie gaat soms omliggende gezonde weefsels ook gaan beschadigen, dus je moet dat proberen 
beperken. We gaan dus ingrijpen op vasculaire respons door: 

1. De lokale blood-flow te reduceren 
2. Zwelling verminderen 
3. Werking van bepaalde chemische mediatoren blokkeren of afremmen 

a. aspirine of ontstekingsremmers 
b. nsaid’s = niet steroïdale anti-inflammatoire drugs 

i. ibuprofen 
c. rise protocol (= niet-medicamenteus) 

i. rest, ice, compression, elevation 

Module 2: chronische inflammatie 

Gaat om een recurrente/repitieve of persisterende inflammatie die gedurende meerdere 
weken of langer aanhoudt. Dit treedt op wanneer acute inflammatie onsuccesvol is. Bij dit 
proces treedt een verschuiving op van de celtypes die je ter plaatse terugvindt. Monocyten en 
macrofagen vloeien eruit voort en zijn meer prominente celtypes. Door CI treedt er 
littekenvorming en granulomen op. Er zijn meerdere mogelijke oorzaken, aanhoudende 
schade, persisterende infectie die niet wordt overwonnen of door auto-imuun processen. 

Acuut: belangrijkste cellen zijn neutrofielen 
en beperkte littekenvorming 

Chronisch: shift in aantal celtypen & 
littekenvorming/fibrose (= interne 
verlittekening) 

à NUT van fibrose: bvb schotwonde en vreemd voorwerp blijft in lichaam, de chronische inflammatie zal door 
fibrose een soort kapsel errond maken en afschermen 

Module 3: Applicatie van de concepten van inflammatie 

3 aandoeningen: 

1. rheumatide artitis 
a. gewrichtonsteking 

2. gastritis 
a. maagontsteking 

3. inflammatoire darmziekte IBS 
a. ziekte van crohn 
b. colitis ulcerosa 
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Synoviale gewrichten 

Dit is zoals de knie, de pols, gewrichtjes in vingers en tenen. Het zijn gewrichten die gekenmerkt zijn 
door grote mobiliteit. Rechts zie je een vingerkootje, schematisch gewricht. Het heeft 2 botuiteindes 
bekleedt met kraakbeen, om te voorkomen dat die tegen mekaar schuren zit daar synoviaal vocht 
tussen (= soort glijmiddel). Wordt geproduceerd door membraantje, namelijk de synoviale 
membraan met daarrond ligamenten. 

Rheumatide artritis 

Proces van chronische inflammatie in synoviale gewrichten. Het gaat over een CI die aanleiding geeft tot 
inflammatie van synoviale membranen met een proces van synoviale hyperplasie (= toename van # cellen). 

Het is een systemische auto-imuunziekte, dus meerdere organen en orgaansystemen kunnen aangetast zijn.  

Etiologie is onbekend, maar er is een combinatie van genetische factoren en een triggerend event. Het gaat 
over een proces van auto-imuniteit, hier heel specifiek met de vorming van immuuncomplexen.  

Type III hypersensitiviteitsreactie: Bij dit type van hypersensitiviteitsreactie worden een aantal eigen anti-
lichamen toch gezien als lichaamsvreemd. Zo ontstaan er imuun-complexen, complexen slaan neer in synoviale 
membraan van de gewrichten. Daar wordt dan een chronische inflammatie uitgelokt.(aanhoudende schade, 
persiterende infectie of auto-imuniteit). 

Proces van CI: auto-imuuziekte à imuuncomplexen slaan neer in synoviale membraan van synoviale 
gewrichten à lokken chronische inflammatie uit 

à Door die CI ontstaat er hyperplasie (= verhoogde celdeling en toename van # cellen). 

 

à hyperplasie van de synoviale membraan. Het weefsel noemt men panus 
en dat is vrij agressief en leidt tot aantasting van het kraakbeen en van het 
onderliggende bot. Het zorgt dus voor vervorming van de gewrichten. 

RA wordt gekenmerkt door remissies en exacerbaties. De patiënt krijgt dus 
een opstoot met pijnlijke en ontstoken gewrichten, wat overgaat in een 
periode van relatieve beterschap. Natuurlijk is het wel zo dat over de tijd heen 
de gewrichten steeds meer worden beschadigd. Bij RA is er dus sprake van: 
 
§ Pannus vorming 
§ Cartilage of bot erosie 
§ Fibrose (littekenweefsel rond gewrichten dat schade opvult, met veel 

fibrose raakt een gewricht gefixeerd wat mobiliteit onmogelijk maakt) 
§ Ankylose  
§ Extra-articulaire manifestaties (= ook andere organen of orgaan-

systemen kunnen in dit auto-immuun proces betrokken raken) 
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Er kunnen ook wat systemische symptomen zijn (zoals bij chronische inflammatie): lichte koorts, vermoeid 
gevoel, verminderde eetlust, gewichtsvermindering. 

De klinische manifestaties van RA: 

• De ernst van RA is enorm wisselend. Dat gaat van mild tot zeer 
invaliderend.  

• Symmetrische aantasting van de gewrichten, wat men in het Frans 
“un déviation en coup de vent” noemt (zie foto – ernstige vorm). Het 
lijkt alsof er een lint heeft gewaaid met dit als gevolg. Het is typisch 
dat dit zich symmetrisch bij beide handen zal voordoen.  

• Bij de exacerbaties zullen we typische inflammatoire symptomen zien, zoals pijn, roodheid, warmte, 
zwelling en immobiliteit. 

• Malalignment (de vingers die hier uit hun normale as zijn uitgegroeid).  
 

Diagnose stellen 

Er is geen definitieve test die bewijst dat iemand RA heeft, maar er zijn wel bepaalde internationale 
classificatiecriteria. Wat zijn nu een aantal zaken die de kans op RA verhogen? 

• Bij gewrichtsklachten zijn er enkele zaken die kunnen wijzen op inflammatie. Bij een bloedonderzoek 
zien we een stijging in het CRP à a-specifieke marker voor inflammatie 

• Hetzelfde geldt voor de sedementatie snelheid van de rode bloedcellen (ESR) à a-specifiek.  
• Rheumatoid factor (IgG) is een auto-anti-lichaam die werd gevonden bij RA. Dit wijst ook in de richting 

van type III hypersensitiviteit, dit is ook geen definitieve test. Dit is een immunoglobuline-G.  
 

Behandeling 

De behandeling van RA kan je in twee soorten opdelen: 

• Farmacologisch  
§ Disease modifying drugs  

§ specifieke geneesmiddelen op wat we vandaag weten over RA 
§ Anti-inflammatoire geneesmiddelen  

§ niet-specfieke geneesmiddelen 
• Niet-farmacologisch à kinesitherapie 

§ Rest/activity balance 
§ Fysische therapie oefeningen 
§ Spalken (splints) om te zorgen voor alignering van gewrichten  
§ Heelkundige ingreep 

à onderscheid belangrijk! Niet in detail 

 

Gastritits 

Dit is een maagontsteking, die uiteindelijk kan leiden tot maagzweren. Er zijn hierbij enkele belangrijke 
risicofactoren: 

• Stress 
• De Helicobacter pylori bacterie   

o Besmetting in maag met deze bacterie 
• Ontstekingsremmers/NSAID’s 
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Inflammatory Bowel Disease (IBS) = darmziekte 

Ze worden gekenmerkt door een chronische inflammatie die vooral uitgesproken is in de dikke darm en de 
dunne darm, maar zich eigenlijk overal kan voordoen in de GI-tract (gastro-intestinal tractus). Ook deze 
chronische inflammatie komt met opstoten en betere periodes. 

De oorzaken zijn opnieuw multifactorieel (genen, omgeving, link met industrialisatie en microbioom die zich in 
de darm zelf bevinden). 

Ziekte van Crohn 

Dit is een aandoening met een chronische inflammatie dat zich overal in de GI-tract kan voordoen, maar 
meestal in de dunne darm en in het colon ascendens. Het is opmerkend dat deze chronische inflammatie niet 
continu is. Er zijn als het ware skip-lesions: aangetaste zones worden afgewisseld met zones die niet aangetast 
zijn. Wat nog kenmerkend is van deze inflammatie is dat ze zorgt voor zweervorming, dus echt het aanvreten 
van de darmwand waarbij er in de diepte van de darmwand wordt gepenetreerd. Bijgevolg treedt er fibrose of 
verlittekening op. 

Ter hoogte van de dunne darm is vertering en absorptie van de voedingsstoffen belangrijk, terwijl er in de 
dikke darm vooral absorptie is van vocht en elektrolyten. Bij de ziekte van Crohn kunnen er dus problemen 
optreden op vlak van absorptie en obstructie aangezien het probleem zich vaak situeert in de dunne darm.  

Onze voeding komt eerst terecht in de maag, dan volgt de twaalfvingerige darm, daarna het jejunum en als 
laatste het ileum. Dit zijn dunne darm lussen, dat aansluit op de dikke darm. Ter hoogte van de dikke darm het 
secum (blinde darm), waar de appendix aan hangt.  

§ Het opstijgend deel aan dikke darm = colon ascendens 
§ Het dwarse deel = colon transversum 
§ Het dalende deel = colon descendens 

Onderaan krijg je het sigmoid (S-vormig), dat overgaat in het rectum tot de 
anus. 

Symptomen 

Wat zijn de symptomen van de ziekte van Crohn? 

§ Abdominale pijn 
§ Diarree 
§ Malnutritie (door de slechts absorptie van de voedingsstoffen)  
§ Gewichtsverlies 
§ Sijpelen van bloed/bloedverlies, wat ook wordt verteerd (occult of verborgen bloedverlies) � Dit kan 

men ook onderzoeken door de grotere hoeveelheid ijzer in de stoelgang. Op den duur kan de patiënt 
hierdoor een bloedarmoede of anemie ontwikkelen.  

§ Lichte koorts 
§ Vermoeidheid 

Letsels 

Hier gaan we wat dieper inzoomen op de letsels die bij deze aandoening 
aanwezig zijn. We zien hier een darmlus met een onaangetaste regio – 
aangetaste regio – onaangetaste regio (skip lesions). Door chronische 
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inflammatie krijg je hier granuloomvorming (verdikking van de wand), die ertoe leidt dat doorgankelijkheid van 
de dunne darmlus vermindert (wat men een nauw lumen (licht) noemt).  

Die inflammatie is nogal penetrerend is in de darmwand (niet oppervlakkig dus). Dit kan leiden tot een 
perforatie van de wand. Dit is zeer gevaarlijk, want er komt darminhoud in de buikholte terecht en kan op zijn 
beurt zorgen voor absesvorming.  

Er kan een penetrerende ulsuratie ontstaan met een proces van fibrose, waardoor je uiteindelijk komt tot de 
vorming van een fistel. (= een onnatuurlijke verbinding tussen 2 holle ruimtes, bvb. tussen darmlussen, maar 
ook bvb tusen darmlus en blaas of maag) 

Complicaties 

Er kunnen dus heel wat complicaties optreden:  

1) perforatie met absesvorming 
2) fistelvorming 
3) door de vernauwing van het lumen kan er een obstructie ontstaan dat ervoor zorgt dat er nog 

onvoldoende doorgankelijkheid is.  

Diagnose 

Hoe stellen we de diagnose? 

§ Anamnese (= het verhaal van de patiënt) en fysiek/klinisch onderzoek 
§ Endoscopisch onderzoek à Met een flexibele buis kan je in de darmen zelf kijken. Via het lumen kan je 

die ontstoken darmwand zien met skip lessions.  

Behandeling 

De behandelingsmogelijkheden bij de ziekte van Crohn: 

§ Farmacologische behandeling à Hierbij heb je verschillende opties: 
§ Anti-inflammatoire behandelingen 

o Anti-lichamen 
§ Immunosuppressieve therapie (= immuunprocessen die aan basis liggen onderdrukken) 
§ (Biologische therapie) 
§ Antibiotica bij complicaties 
§ Anti-diarrheal  
§ Dieetaanpassingen (oppassen met gekruid en pittig voedsel) 
§ Heelkundige behandeling (stuk darm verwijderen, fistels sluiten …) 

Ulcerative colitis 

Ook dit is een chronische inflammatie, maar die typisch begint aan het uiteinde van de darm. Het begint aan 
het rectum en breidt zich uit naar de colon descendens. Het gaat hier ook over een continue aantasting (in 
plaats van skip lessions) en superficial areas (oppervlakkig) van aantasting (geen penetratie van de darmwand). 
Het kan wel wat in de diepte uitbreiden. 
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Complicaties 

De complicaties zijn: 

1) Perforatie 
2) obstructie (maar minder frequent dan bij de 

ziekte van Crohn) 
3) massief bloedverlies. PAS OP: We zijn aan het 

laatste gedeelte van de darm, dus dan zal de patiënt rood bloedverlies via de anus verliezen. 

“Colitis” verwijst naar het colon (de dikke darm), omdat het meestal niet wordt gesitueerd aan de dunne darm. 
We zien oppervlakkige ulcuraties en de vorming van pseudopoliepen. (= projecterende massa weefsel) 

Symptomen 

De symptomen zijn dus hier ook wat verschillend, door verschillen in de lokalisatie: 

§ Diarree à De dikke darm staat in voor absorptie van vocht en elektrolyten 
§ Rectaal bloedverlies (dus vaak bloederige diarree) 
§ Abdominale pijn 
§ Lichte koorts 
§ Vermoeidheid 
§ Anemie of bloedarmoede (door het bloedverlies) 

Diagnostiek 

§ Anamnese en fysiek/klinisch onderzoek 
§ Endoscopisch onderzoek (coloscopie, dus van de dikke darm) 

Behandeling 

De behandeling van deze aandoening zijn gelijkaardig als bij de ziekte van Crohn: 

§ Farmacologische behandeling 
§ Dieetaanpassingen  
§ Heelkundige ingreep à Hier hebben we natuurlijk geen fistelvorming. Aangezien het hier gaat om 

continue aantasting kan men een stuk darm verwijderen. Ook bij perforatie of obstructie is een 
chirurgische ingreep noodzakelijk uiteraard. 

Overzicht van de verschillen 

Karakteristieken De ziekte van Crohn Ulcerative Colitis 
Locatie Dunne darm en colon ascendens  Rectum en colon descendens 
Patroon  Skip lesions Continue aantasting  
Diepte Diepte van de darmwand Oppervlakking/mucousaal  
Diarree  Waterig Bloederig  
Abdominale pijn Ja  Ja  
Darm obstructie Frequent  Minder frequent 
Kanker risico Verhoogd risico Een sterker vehoogd risico 
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Hoofdstuk 4: WIJZIGINGEN IN DE IMMUNITEIT 

Immunologische verdediging bevindt zich op de derde verdedigingslijn. Het zal lichaamsvreemde instaties of 
antigenen herkennen en proberen te neutraliseren, dit gebeurt op basis van herkenning. Het gaat dus over een 
getargette respons en een specifieke respons.  

Ook heel belangrijk aan het immuunsysteem is dat het een soort van geheugen heeft. Eenmaal je met een 
invasie te maken hebt gehad, zal er bij een hernieuwd contact in het immunologisch systeem nog een zekere  
geheugenfunctie zijn en zal men weerbaarder zijn tegen een wel bepaalde bacterie of virus.  

CONCEPTMAP Immuniteit:  

Op deze CM zie je een overzicht van de specifieke en niet-
specifieke verdediging.  

De ‘niet-specifieke verdediging’ of de ‘aangeboren 
immuniteit’  

o Neutrofielen (de etter cellen) zullen via het proces 
van fagocytose lichaamsvreemde zaken 
herkennen. Zij zullen de eerste responders zijn. 

o Natural killer cells zijn cellen die cellulaire 
antigenen herkennen en vernietigen. Ze zijn dus belangrijk bij mutaties en tumorvormingen.  

o Monocyte-macrofagen as is belangrijk voor fagocytose en antigen-presentatie.  
o Dentritische cellen zijn ook belangrijk in de antigen-presentatie.   

De ‘specifieke verdediging’ of ‘adaptieve immuniteit’ à Lymphoid Progenitor Cells (gemeenschappelijke cel) 

LPC rijpt uit tot: 

o B-lymfocyten (de B verwijst naar de bonemarrow of het beenmerg) à Ze zullen bij contact met een 
antigen eigenlijk gaan ontwikkelen en differentiëren in plasmacellen (= cellen die antilichamen 
produceren). Ook hier heeft elke B-lymfocyt een unieke B-cell receptor, die ervoor zorgt dat specifieke 
interactie mogelijk is. Er zullen ook altijd memory cells opzij worden gezet, waarbij er een snellere en 
efficiëntere anti-lichamen respons zal optreden wanneer men opnieuw aan een bepaald antigen 
wordt blootgesteld.  

o T-lymfocyten (de T verwijst naar de thymus of de zwezerik) à In de thymus zullen deze T-lymfocyten 
zich verder ontwikkelen en zich differentiëren naar twee subtypes: 

o Cytotoxische T-lymfocyten (CD8) à Ze zijn in staat om cellen te vernietigen, zoals cellen die 
geïnfecteerd zijn met een virus of transplant cellen. 

o T-helper cellen (CD4) à Helpende functie: zij zullen andere cellen van de immuunrespons 
activeren.  
à De T-lymfocyten dragen allemaal een unieke T-cell receptor. Dat maakt dat er hier een 
specifieke interactie mogelijk is.  

Lymfestelsel 

Onderdeel van imuunsysteem. Dit levert een heel belangrijke bijdrage aan het ontstaan van een 
immuunrespons. Het is eigenlijk een verzameling van weefsels (centrale organen en perifere organen).  
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De centrale organen: 

o Thymus (zwezerik) à T-lymfocyten uitrijpen. Bij volwassenen is er eigenlijk geen 
thymus meer terug te vinden, louter nog enige restanten ervan.  

o Beenmerg à bestemming van B-lymfocyten. 

De perifere organen: 

o Mild  
o Lymfoïd weefsel à bvb. appendix, keelamandelen, adenoïden, bronchus 

geassocieerd weefsel (BOLT)… Lymfe is eigenlijk een filtratieproduct. 
o Lymfe knopen (in oksel, liezen …) à Dit is een soort station op de lymfe vaten zelf. 

De lymfe vaten werken samen met de bloedvaten in het genereren van een 
effectieve immuunrespons. 

Immuunprocessen 

1. Innate immunity à Impliceert inflammatorische processen (niet-specifiek) 

Inflammatie is wel degelijk een specifiek proces, maar er zijn gewoon heel wat verschillende aspecten die 
aanleiding kunnen geven tot een inflammatie. De afweer tegen een bacterie/virus is deels aangeboren, deels 
adaptieve immuniteit. 

2. Adaptive immunity  à Gericht op een specifiek antigen (T- & B-lymfocyten) 

De adaptieve immuniteit valt uiteen in twee belangrijke processen: 

1. Cel-gemedieerde immuniteit (niet door anti-lichamen productie, maar door de celwerking zelf) 
o Cytotoxic T-lymfocyten = CD8 à Cluster of Differentiation à Een oppervlakkige molecule die je op het 

membraan van de T-lymfocyten terugvindt en zegt iets over de functie 
o Helper T-lymfocyten (CD4) heeft 2 subtypes: 

o TH1 
o TH2 

2. Humorale immuniteit (humor = antilichamen gevonden in het plasma)  
o B-lymfocyten: wanneer ze antilichamen maken, spreken we van plasmacellen.  
o Er bestaan verschillende subtypes van die anti-lichamen (of immunoglobuline = synoniem voor 

antilichamen): 
o IgA à Het specifiek anti-lichaam dat via moedermelk naar kind wordt overgedragen. 
o IgD 
o IgE à Dit zal je zien terugkomen wanneer we het hebben over mastcellen en 

hypersensitiviteitsreactie.  
o IgG à Het meest voorkomende anti-lichaam en ook het enige dat van moeder op kind kan 

worden doorgegeven via de placenta. Wanneer een kind wordt geboren beschikt het over 
een deel passieve immuniteit door anti-lichamen, in het bijzonder IgG. Deze blijven nog een 
tijdje aanwezig na de geboorte.  

o IgM à Het eerste antil-ichaam dat zal worden geproduceerd, bijvoorbeeld wanneer je een 
infectie doormaakt of bij een vaccinatie.  

à Major histocompatibility complex (MHC) à Het is een familie van genen die coderen voor eiwitten 
op het celoppervlak. De belangrijkste functie van deze eiwitten is dat er een specifieke herkenning 
door T-cellen zal gebeuren. Daarbij spelen deze eiwitten een belangrijke rol in weefselcompatibiliteit 
bij weefseltransplantatie.  
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o MHC klasse 1 moleculen hebben specifieke interactie met CD8 cytotoxische T-lymfocyten. 
o MHC klasse 2 moleculen hebben specifieke interactie mer CD4 positieve T-helper lymfocyten. 

à Deze moleculen worden geproduceerd door HLA-genen (Human Leukocyte Antigen). 

 

bovenste groene balkjes à Een pathogeen (ziekteverwekkend 
micro-organisme) drinkt ons lichaam binnen gedrongen en is 
door de eerste en tweede verdediginslijnen geraakt. Dan botst 
het pathogeen uiteraard op onze immuniteit. Neem nu in dit 
voorbeeld dat het pathogeen een virus is. Een virus is een 
celparasiet, dus probeert eigenlijk cellen van de gastheer te 
infecteren en zich te vermenigvuldigen in die cel. Het lichaam zal 
dit niet laten gebeuren en zal enkele reacties opzetten:  

1. Humorale immuniteit: Wanneer het virus het lichaam 
binnendringt zal er al ten dele fagocytose optreden. (rechts van 
figuur) Via die fagocytose zullen de macrofagen dat virus 
proberen te vernietigen. Macrofagen zijn antigen-presenterende 
cellen en zij worden getypeerd door MHC-II molecules op hun 
oppervlak.  
o Adaptieve immuniteit à Het virus wordt in stukjes gemaakt 

en worden gekoppeld aan MHC-2 molecules aan het oppervlak 
van die antigen-presenterende cel. Maw Die cel presenteert 
antigenen van dat virus aan zijn oppervlak. Het is niet het 
volledige virus zelf, maar deeltjes daarvan. Die deeltjes moeten 
door het immuunsysteem als lichaamsvreemd worden 
herkend.  

o Hierdoor ontstaat er een specifieke interactie tussen deze 
antigen-presenterende cel (met dus MHC-2 + virus anti-gen aan 
het oppervlak) en T-helpers cel (die interageerd via een 
specifieke T-cel receptor à T-helpers cel, omdat ze die CD4 
aan het oppervlak draagt).  

o Het resultaat van deze interactie is dat de T-helpers cel het 
gehele proces vooruit helpt, want het leidt eigenlijk tot de 
activatie van B-lymfocyten. Die B-lymfocyten zullen evolueren 
tot plasmacellen en zullen anti-lichamen maken, die ze kunnen 
vrijstellen. Deze anti-lichamen zullen binden met het antigen 
waartegen zij gericht zijn, namelijk het antigen dat uiteindelijk 
van dit virus afkomstig is.  

o Het resultaat van die antilichamen is dat ze ervoor gaan zorgen 
dat het virus niet zomaar vlot de gastheercel binnen kan en het 
zal ook leiden tot een inflammatoire respons. 
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2. Cellulaire immuniteit: (links vd figuur) Een cel is geïnfecteerd geraakt met een virus en die cel probeert 
zich ook te verdedigen. Die gaat viruspartiekels ook op zijn oppervlak brengen als een soort signaal naar de 
omgeving dat ze is geïnfecteerd. In dit geval gaat het alleen om MHC-1 molecules. Dit activeert eigenlijk 
een cytotoxische T-cel (met CD8 moleculen aan het oppervlak) met een specifieke T-cel receptor voor de 
interactie.  
o De cytotoxische T-cel zal ervoor zorgen dat die geïnfecteerde cel wordt gedestrueerd (=vernietigd).  

 
3. In het lichaam hangt uiteraard alles aan elkaar. We zien dus dat de T-helper cellen,  naast de hulp die ze 

bieden bij het activeren van de B-lymfocyten, eigenlijk ook CD8 T-lymfocyten stimuleren. Dit draagt dus bij 
tot de cytotoxische reactie.  
o Wanneer deze cellen worden geactiveerd, zullen zij ook delen en blijven er memory cellen achter 

(memory B-cellen én memory T-cellen). Deze geheugencellen zullen zorgen voor ons immunologisch 
geheugen. Wanneer we nog eens met dat virus in contact komen, hebben we al troepen klaarstaan, 
zowel B-lymfocyten als T-lymfocyten.  

o Wanneer we ons vaccineren tegen het Corona-virus is het de bedoeling dat we een immuno-logische 
reactie opwekken. “Antilichamen zegt niet alles” à Wanneer we antilichamen doseren bij een patiënt 
en dan leer je iets over de humorale immuniteit. Anderzijds hebben we natuurlijk ook de cellulaire 
immuniteit. Beide componenten zijn belangrijk, maar door het louter meten van antilichamen leer je 
niks over de cellulaire immuniteit. Vandaar heeft het geen belang om je antilichamen al dan niet te 
laten testen, want je hebt sowieso een vaccin nodig. In gecontroleerde omstandigheden gaat men bij 
een vaccin zowel een humorale als een cellulaire immuniteit opwekken.  

Bij adaptieve immuniteit heb je zowel een actieve als een passieve immuniteit: 

1. Bij een actieve immuniteit hebben we een eigen immuunrespons hebben opgewekt tegen een bepaald 
antigen. Dat kan zijn door (1) de ziekte zelf door te maken of (2) door een vaccinatie*.  

2. Passieve immuniteit daarentegen is een immuniteit die wordt doorgegeven. Hierbij kunnen we denken 
aan twee voorbeelden.  

a. Als eerste kan het van moeder naar kind (via de placenta of moederkoek – IgG moleculen) of 
IgA via borstevoeding.  

b. Een tweede voorbeeld is het toedienen van antilichamen of gammaglobulines**.  

* Bij een vaccinatie ga je niet het levende virus aan iemand toedienen, maar je gaat virale antigenen aanbieden 
waartegen die immuunrespons ontstaat. Je wordt niet ziek, maar wekt een immuunrespons op.  

** Wanneer je bijvoorbeeld op reis wil naar een bepaald land en hiervoor een vaccinatie van Hepatitis B nodig 
hebt. Je komt aan bij de dokter en zegt dat je binnen twee dagen al vertrekt. Dit is eigenlijk te laat om je nog te 
vaccineren, want je moet dat bepaalde proces kunnen doorlopen. De huisarts kan je in de plaats antilichamen 
toedienen, die een tijdje zullen rondcirculeren tot je ze hebt afgebroken. Je hebt hiermee geen eigen 
immuunrespons opgebouwd en dus ook geen immunologisch geheugen. Eenmaal deze antilichamen dus uit je 
lichaam verdwijnen, zijn er geen memory cells in het lichaam aanwezig. 

Immuunprocessen à Men spreekt van een primaire en een secundaire respons: 

1. Primaire respons is het activeren van het adaptief immuunsysteem bij een eerste contact met een 
specifiek antigen. 

2. Secundaire respons is een reactivatie van het adaptief immuunsysteem bij een later contact met 
hetzelfde antigen. Dit is bijvoorbeeld wanneer je voor de tweede keer besmet bent met het corona 
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virus, maar dit kan ook bij een vaccin (waarbij je dus twee vaccinaties nodig hebt om over een 
voldoende immuunrespons te beschikken).  

X-as = Het aantal dagen 

Y-as = Het antibody titer (in units) 

 

Groen = IgM (eerst geproduceerd) à Acute infectie 

Paars = IgG (komt pas erna) à Bescherming 

 

Voorbeeld: Neem nu aan dat dit om een vaccin gaat dat tweemaal wordt toegediend (met 1 maand als 
interval). De eerste blootstelling aan een viraal antigen zorgt voor een stijging van het IgM en dat verdwijnt 
weer vrij snel. Een tijdje later komt er een productie van IgG, waarvan de concentratie niet meer naar 0 
terugkeert. Het is alleen te laag om echt protectief te zijn, vandaar heb je een tweede blootstelling (2de vaccin) 
nodig.  

Bij de secundaire respons zien we opnieuw een tijdelijke IgM stijging, maar ook een boost van het IgG. Bij deze 
boost blijf je veel langer op een hogere concentratie, die bescherming biedt tegen een bepaald micro-
organisme. Weet alleen dat je van sommige vaccinaties na een X-aantal tijd opnieuw een booster moet krijgen. 
Dat wil zeggen dat die IgG-staart terug daalt tot onder een bepaalde kritische grens, waarbij je niet meer bent 
beschermd. Zo moet je om de 10 jaar opnieuw een tetanus-booster krijgen.  

Wanneer een huisarts een bloedafname doet, kan hij antilichamen bepalen (vb. checken voor klierkoorts) 
tegen dat virus. Die zal zowel IgM als IgG doseren. Bij een IgM stijging weet de huisarts dat je een actieve 
infectie aan het doormaken bent (heel recent). Bij een normaal IgM maar een hoog IgG weet de huisarts dat 
het gaat om een doorgemaakte infectie, maar er kan geen tijd worden op geplakt. Wanneer er geen IgM en 
geen IgG te detecteren is, ben je gewoon nog niet in contact gekomen met dat virus.  

Voorbeeld – zwangerschap: Voor de zwangerschap zal men een bloedonderzoek doen om kijken of je contact 
bent gekomen met het CM-virus (cytomegalo virus). Een infectie met het CMV kan heel gevaarlijk zijn voor het 
ongeboren kind. Dit is natuurlijk handig om te weten of je al dan niet besmet bent geweest met het CMV en al 
eventueel beschermende anti-lichamen draagt. De huisarts zal dus kijken of er hiervoor al IgG hebt. Wanneer 
er geen IgM of IgG aanwezig is, weet je dat je een vrouw met een zwangerschapswens hiervoor moet 
waarschuwen om geen CMV-infectie op te lopen.    

Afwijkingen in de adaptieve immuniteit 

De grote mechanismen achter een veranderde immuniteit zijn … 

1. Host defense failure 

Falen van gastheer om een immunologische verdediging op te werpen. De host of gastheer is de persoon waar 
een ziekteverwekker zal leven. Die kan op een bepaald aantal manieren falen.  

1. Een van de meest effectieve manieren van een ziekteverwekker om de detectie van het 
immuunsysteem te ontlopen, is de antigene variatie. Bijvoorbeeld zijn er elk jaar nieuwe stamcellen 
van het influenzavirus (griep).  
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2. Een tweede manier is de virale letentie. Het virus kan in een soort van latentie gaan of een periode 
van inactiviteit, waarbij het zich niet zal vermenigvuldigen. Het bevindt zich in een soort van 
slaaptoestand, waardoor het ook niet kan worden gedetecteerd door het immuunsysteem. 

3. Een derde manier is de immunodeficiëntie. Dit omvat het immuunsysteem zelf die deficiënt (tekort) 
is. Hierbij onderscheiden we enkele vormen: 

o Primaire immunodeficiëntie à Dit is typisch genetische aandoeningen.  
o Secundaire immunodeficiëntie à Deze deficiëntie is echter het gevolg van een andere 

ziekte. Zo zien we dat bij we HIV-infectie er AIDS kunnen ontwikkelen.  
2. Hypersensitiviteit 

Onaangepaste excessieve immunologische responsiviteit (imuunrespons) op een bepaald antigen, die in dat 
geval een allergeen (= antigen dat doorgaans onschadelijk is en deel uitmaakt van dagelijks leven, maar bij 
gevoelige individuen roepen die een allergische reactie op) noemen.  

o Type 1 à We gaan een allergeen gaan inhalleren (vb. graspollen). Wanneer 
dat allergeen in de luchtwegen terechtkomt, zal het worden opgepikt en 
zullen dendritische cellen in die luchtwegen aan antigenpresentatie doen. 
Een antigen-presenterende cel zal leiden tot de activatie van T-helper cel 
(subtype 2). Door middel van chemische signalen zal die T-helper cel een B-cel 
stimuleren en doen overgaan in een plasmacel (= die immunoglobulines of 
antilichamen zullen produceren). In dit geval is het een speciaal type 
antilichamen, namelijk IgE (= dit komt vrij bij gevoelige individuen). IgE heeft 
het effect dat het zal binden met mastcellen en basofilie. Als er op een 
mastcel IgE wordt teruggevonden, is die als het ware gesensitiseerd. Wanneer je een tweede keer aan 
wordt blootgesteld aan dat allergeen, zal dit leiden tot het binden op die antilichaam waardoor die 
mastcel zal degranueleren (= De korreltjes die daar in zitten (waar histamine in zit), zullen dus worden 
vrijgesteld). Dit is dus “allergie”, een atopisch individu is iemand die gevoelig is aal veel allergenen.  
 

o Type 2 à Een antilichaam zal binden op een antigen, dat in dit geval op een weefsel zit. Dit komt 
bijvoorbeeld voor bij een incompatibele bloedtransfusie. 

o De rode bloedcel wordt ‘gemarkeerd’ voor fagocytose én complementsysteem (= systeem 
van eiwitjes dat gaten drilt in rode bloedcel waardoor die openbarst en kapotgaat) 

o 0 = de universele donor à Bevat geen antigenen 
o AB = de universele accepter à Bekend met de verschillende antigenen 
o Rhesus systeem à Rhesus antigen kan bloed krijgen van zowel + als –, rhesus - patiënt mag 

géén bloed krijgen van een rhesus + patiënt en omgekeerd! Vooraleer men bloed doneert 
aan iemand doet men een kruisproef waarbij ze het bloed van donor en acceptor mengt om 
te kijken of er een reactie is. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 16 

o Type 3 à Dit type berust op de vorming van immuuncomplexen. Hier heb je de vorming van antigen-
antilichaam-complexen. Die complexen zullen in de weefsels neerslaan in de synoviale membraan, 
waar ze een ontstekingsreactie zullen uitlokken. Hierbij spelen de neutrofielen een belangrijke rol. Zij 
ontlokken een ontstekingsreactie en zo schade. Hier hebben we een opgelost antigen (is niet 
gebonden is aan een celoppervlak).  
 

o Type 4 à T-cellen hebben hier een heel belangrijke rol (= T-cellen gemedieerd). Het is een delayed 
hypersensitivity reaction, want het treedt laattijdig op. Meestal pas na een dag to 3 dagen. 
Bijvoorbeeld:  

o Contact dermatitis: vb. nikkel in een bepaald juweel à  dit is geen allergische reactie, want 
het zal pas optreden wanneer je dat juweel hebt verwijderd.  

o Mantoux reactie: testen of iemand in contact is gekomen met de TBC-bacterie à Men gaat 
heel oppervlakkig op de huid wat tuberculine, wat een soort extract is van de TBC-
bacterie en is dus niet besmettelijk. Het gaat wel om antigenen van die TBC-bacterie. 
Na 72 uur zal men de reactie hierop bekijken. Iemand die reeds besmet is geweest 
met de TBC-bacterie zal door een type 4 hypersensitiviteit een rode bult ontstaan, 

waarvan men de dikte en de diameter zal evalueren.  

Categorie Etiologie  Geactiveerde immuun-
cellen 

Schade  

Type 1 immediate  
Hypersensitiviteitsreactie 

IgE mediated T-helper cell (TH2) 
Mastcellen 
Basofielen 

Allergiereactie: lokale 
inflammatie, systemisch 
(anaphylactic), levens-
bedreigend.  

Type 2 antibody mediated 
reaction 

IgG of IgM mediated Macrofagen Reactie tegen normale 
SELF-antigenen,  

Type 3 immune complex-
mediated reaction 

IgG en IgM mediated Complement 
Neutrofielen 

Afzetting van onoplos-
bare antigen-
antilichaam complex 

Type 4 cell-mediated HS 
reaction 

T-cell mediated   

 

3. Auto-immuniteit 

Ons lichaam gaat normaal gezien het SELF (lichaamseigen antigenen – “wij’) met het non-SELF (“zij”) 
onderscheiden. Dit kan falen en dan krijg je auto-immuniteit. Ons immuunsysteem zal dan reageren op eigen 
antigenen. Dit kan zorgen voor schade in bepaalde organen of in het hele lichaam.  

4. Allo-immuniteit 

Reactie tegen weefselantigenen van een ander individu van dezelfde soort. Dit is belangrijk in de context van 
transplantatie.  

1. Graft rejection (afstoten van een transplant) à Hierbij zijn bepaalde moleculen belangrijk, zoals het MHC1 
(op gekernde cellen) en MHC2 (op antigen-presenterende cellen). In de loop van de ontwikkeling van het 
immuunsysteem leren de T-cellen de MHC-moleculen kennen en dus verdragen/ aanvaarden. Wanneer er 
lichaamsvreemde MHC1-cellen het lichaam binnendringen, zullen de T-cellen hiertegen reageren, wat 
aanleiding kan geven tot afstotingsverschijnselen. 
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à Monozygote tweelingen hebben identiek hetzelfde DNA en dus ook dezelfde MHC-cellen, waardoor zij het 
minste kans hebben op afstoting.  

 

2. Graft versus host disease à Het is niet de acceptor die het transplant afstoot, 
maar het is de graft (transplant) die de host aanvalt. Dit is typisch wanneer je 
stamcellen zal transplanteren: Eerst zullen de eigen beenmerg cellen worden 
vernietigd, waarna men de stamcellen zal transplanteren. Wanneer er 
immuuncellen in het weefsel zitten die de host als lichaamsvreemd ervaren, 
kunnen zij de cellen van cellen van de donor (de agressor) aanvallen. 

 

Module 4: Applicatie van wijzigende immuniteit 

 

1. AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome) & HIV (Human Immunodeficiency Virus) 

De afweersystemen (host-defense) zijn veranderd door een secundaire immunodeficiëntie. Het is met andere 
woorden het gevolg van een andere ziekte (niet genetisch), namelijk het HIV (Human Immunodeficiency Virus). 
HIV is een virus die de merkwaardige eigenschap heeft die heel specifiek de T-helper lymfocyten gaat 
infecteren (CD4-positieve cellen). Het zal dus deze T-helper cellen aanvallen en zich erin gaan 
vermenigvuldigen. Hun aantal zal doorheen het proces zal dalen, want ze worden echt vernietigd dus dalen. 
Het verlies van T-helper cellen zal leiden tot bijkomende problemen, die zich situeren zowel in de cel-
gemedieerde immuniteit (CD8-cellen) als in de humorale immuniteit (B-cellen). (zie figuur T-helper cellen) 

Dit is zo’n verloop van een onbehandelde HIV-infectie. Wat we kunnen zien, is dat bij de acute infectie (weken) 
zijn er bepaalde verschijnselen en we later ook een chronische infectie (jaren) hebben.   

Zwart = Aantal T-helper cellen per kubieke mm 

Witte bollen = Plasmeviremie (= de concentratie aan virus die in het 
plasma aanwezig is)  

 

Bij de primary infection (tijdstip 0) zien we dat er in het bloed een vrij 
snelle stijging is van het HIV en ons immuunsysteem zal hierop beginnen reageren, waardoor de circulerende 
HIV’s uit het plasma worden teruggedrongen. Ze blijven er wel zo wat aanwezig. Pas in de latere stadia zal de 
hoeveelheid HIV in het plasma terug sterk stijgen.  

Bij het beginstadium kan je enkele acute HIV-symptomen zien (vaak een griepaal beeld). In de chronische fase 
heb je dan een soort van klinische latentie: De patiënt voelt zich niet ziek en vertoont geen symptomen, maar 
in de achtergrond zal het HIV zich vermenigvuldigen in de T-helper cellen en is er een destructie van deze 
cellen. Er zijn er wel nog altijd genoeg, waardoor er zich dus geen symptomen voordoen, maar ze dalen wel 
stelselmatig. Vanaf een bepaalde kritische grens zullen er zich echter wel problemen voordoen omdat de T-
helper cellen beginnen tekort te schieten. We spreken dan van een aantal opportunistische ziekten en zonder 
behandeling zal dit leiden tot sterfte.  
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AIDS is een HIV-infectie met daarbij … 

o Een CD4+ cellcount beneden de 200 cellen per microliter.  
o OF het optreden van specifieke (opportunistische) ziekten die geassocieerd zijn met een HIV-infectie. 

o Opportunistische infectie à Andere infectieziekten die profiteren van de gedaalde 
immunologische weerstand van de gastheer. 

o Opportunistische tumoren à Ons immuunsysteem heeft normaal ook een functie in het 
vernietigen van cellen die zich aan het ontwikkelen zijn tot tumorale cellen.   

Besmetting  

!!!!! Hoe wordt het HIV overgedragen? 

o Seksueel contact (vagina, penis, anus) à Er is een verhoogde overdracht via anaal seksueel contact 
dan in vaginaal contact. Er is daarbij maar een geringe kans bij oraal seksueel contact of open kissing 
mouth (door kleine wondjes in de mond). Maar zuiver via speeksel, zweet, tranen, de lucht, insecten, 
huisdieren … wordt het niet overgedragen.  

o Delen van naalden of spuiten (syringes) of andere vormen van bloedcontaminatie.  
o Perinatally (minder grote kans) à Moeder die het overdraagt naar het kind via zwangerschap, 

geboorte of borstvoeding.  
o Bloedtransfusie of orgaantransplantatie (heel zeldzame kans door de rigoureuze (strenge) testen).  

Klinische manifestaties 

Bij AIDS doen er zich uiteraard enkele klinische manifestaties voor: 

o CD4+ cellen dalen waardoor de patiënt in een immunodeficiëntie terechtkomt. 
o Verhoogde kans op opportunistische infecties en -tumoren 

o Candida-infectie (zowel oraal als vaginaal) à Candida is een gist, commensaal (“mee aan 
tafel” bacteriën in de mond) aanwezig in de mond of vagina. Niet elke candida-infectie wijst 
op AIDS. 

o Een typische longontsteking (verwekker is Pneumocystis 
pneumonia of PCP) 

o Koposi’s sarcoom (typische huidtumor bij AIDS) à Bruin-paarse knobbels 
in de huid  

Je kan dus een hele range aan klinische verschijnselen hebben door HIV als door de immunosupressie.  

Er bestaat zoiets als een AIDS-demensia complex: Er is een aantasting van de hersenen door het virus zelf, 
door een rechtstreekse invasie. !!! Dat is uiteraard voor de psychologen belangrijk te weten, vb. bij symptomen 
van dementie.  

Diagnose 

Hoe kan je nu de diagnose bepalen?  

o Je kan eerst even polsen naar bepaalde risicofactoren 
(druggebruik, bloedproducten toegediend in oudere tijden, 
sekswerkers, …) 

 



 19 

Je kan ook kijken naar tekenen van symtomen en opportunisitsche infecties . !!! Laboanalyse: 

1. Opsporen antilichamen voor HIV à “seroposotief zijn” betekent dat er antilichamen zijn gevonden gericht 
tegen het HIV 

2. HIV viral load à Kijken hoeveel HIV, hoeveel is er actief aan het circuleren in het bloed? à HIV kan je niet 
genezen, maar medicatie kan zo effectief zijn dat je het virus op ondetecteerbare niveaus kan reduceren.  

3. CD4 count: T-helper lymfocyten cell counts à De telling van de CD4 T-helper cellen.  

Behandeling  

De behandeling van HIV/AIDS. 

o HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) à Virussen worden onder verschillende groepen 
onderverdeeld, waaronder de retrovirussen (waar HIV toe behoort). Deze behandeling is high active, 
dus zeer effectief. Het is een verzamelnaam voor verschillende schema’s van antivirale therapieën. Er 
worden verschillende geneesmiddelen gecombineerd tegen HIV.  

§ Deze combinaties zijn nodig, omdat het virus zelf heel makkelijk muteert. Door de 
combinatie van behandelingen probeert men de virale replicatie te onderdrukken 
(NIET het virus elimineren). Op die manier kunnen we de ziekteprogressie afremmen 
én drugresistance voorkomen. Door de HAART is de levensverwachting van de 
patiënt zo wat ‘normaal’ geworden en is een HIV-besmetting een chronische 
aandoening geworden. Deze levenslange therapie is wel noodzakelijk. 

Vandaag is er nog steeds geen vaccin tegen HIV, maar men is er volop aan bezig. Soms heb je al eens gelezen in 
de media dat er iemand is genezen aan HIV, maar die énkele verhalen mag je niet uitvergroten. Een HIV-
besmette patiënt is goed te behandelen waardoor het een chronische aandoening wordt. Door het vroegtijdig 
kunnen ingrijpen, kunnen deze virussen al meteen worden gereduceerd en bijna ondetecteer-baar zijn zodat er 
nooit opportunistische ziekten konden doorbreken.  

2. Anaphylactische reactie 

Het is de exponent van een type 1 hypersensitiviteitsreactie. In dit geval gaat het om een uitgesproken 
systemische (dus niet lokaal) immuunrespons. Er is dus met andere woorden een veralgemeende reactie, die 
zeer bedreigend kan zijn (à lokale reactie, waarbij je bijvoorbeeld op die plaats een bult ontwikkeld).  

Oorzaken  

Er zijn enkele bekende triggers:  

o Insectenbeten met gif (vb. wespen of bijen) 
o Voedselallergieën (vb. schaaldieren of pinda’s) 
o Geneesmiddelen (vb. penicilline)  

Een herhaalde antigen bloodstelling genereert een IgE-gemedieerde respons in een 
vooraf gesensitiseerd individu. Dit leidt tot degranulatie van mastcellen en basofielen, 
zowel lokale (vb. plaats van de insectenbeet) als systemische responsen. Die 
veralgemeende of systemische responsen zijn het ontspannen van gladde spieren (in 
bepaalde holle organen en bloedvaten) die gaan dilateren (= uitzetten). Omgekeerd 
zullen de bronchiale gladde spieren (vooral in de luchtwegen) zullen net gaan 
samentrekken, waardoor je een vernauwing van die luchtwegen zal krijgen. Uiteindelijk 
leidt dit tot een toegenomen permeabiliteit (= doorlaatbaarheid) van de bloedvaten.   
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Verloop (zie figuur) 

FASE 1 (SNEL): Sensitisatie => Degranulatie bij tweede contact  

o Lokaal (ter hoogte van vb. de insectenbeet) 
o Systemisch door de circulerende basofielen en die gaan vb. histamine vrijstellen. Dit leidt tot een 

eerste vroege respons.  

FASE 2 (TRAAG): De mastcellen die hun korrels hebben vrijgesteld zullen vanuit die plasmamembranen 
(gemaakt uit fosfolipieden) andere inflamatoire stoffen worden gevormd (prostoglandines en leukotriënen). Dit 
is een geleidelijk proces dat tijd vraagt. Men kan dus een tweede latere repons zien (na enkele uren). Nog een 
factor die hierbij meespeelt is het vrijstellen van cytokines met het rekruteren en activeren van bijkomende 
inflammatoire cellen, wat bijdraagt aan die secundaire late respons.  

à Het effect hiervan: Bij normale bronchiolen (kleinere luchtwegen die open staan) zal een bronchospasme 
optreden à Er zal een contractie zijn van die gladde spiercellen van die bronchiolen en bovenaan zal er ook 
slijm worden gevormd. Dit zorgt voor kortademigheid en piepende ademhaling. Bij de bloedvaten zien we net 
het omgekeerde, er zal een vasodilatatie optreden en in de kleine haarvaatjes is er ook een toegenomen 
permeabiliteit. Uiteindelijk zal er een oedeem/vocht uitgeperst. Als dit op grote schaal optreedt zal hierdoor de 
bloeddruk kunnen dalen en zal er zwelling van de weefsels optreden.  

Klinische manifestatie 

De klinische manifesaties zijn: 

FASE 1 

o Moeite met ademhaling (bronchospasmen) 
o Skin flushing en jeukende huid (urticaria of netelroos) 
o Angio-oedema à vb. gezwollen oogleden door een toegenomen permeabiliteit en er vocht wordt 

uitgeperst, maar kan zich ook in de keel voordoen).  

Fase 2 = levensbedreigend! 

o Moeite met ademhaling (bronchospasmen) 
o Uitzetting van de bloedvaten die hier tot een ernstige lage bloeddruk (of hypotensie) kan leiden en zelf 

tot een shock (bloeddrukval) 
o Veralgemeende oedeemvorming  

!!! Wanneer iemand allergisch is aan het gif van een wespensteek en een eerste fase optreedt, moet je die 
persoon naar het ziekenhuis brengen, want enkele uren later kan er zich een secundaire fase voordoen, die een 
stuk ernstiger is dan die eerste fase. 

Diagnose 

Diagnose stellen: 

o Anamnese en fysiek/klinisch onderzoek 
o Allergietesting à Zoeken naar verantwoordelijke allergenen, deze opsporen zodat die persoon deze 

allergenen kan vermijden.  
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Behandeling 

De behandeling: 

o Symptomatische behandeling 
o Geneesmiddelen die de bronchiale gladde spiercellen terug doen relaxeren. 
o Geneesmiddelen die de gladde spiercellen van de bloedvaten doen samentrekken. 
o Gemeesmiddelen die de inflammatie verminderen. 

§ Anti-histaminica (blokkeren het effect van histamine) 
§ Cortisone (langwerkende behandeling) à Deze is dus belangrijk om die tweede en 

ernstigere fase te kunnen opvangen.  

Preventieve behandeling: 

o Desensitisatie van de allergenen à Immunotherapie: Men gaat de persoon laten wennen aan een 
kleine (maar stijgende) dosis van dat allergeen zodat je die persoon kan desensitiseren.  

De Epi-pen (epinepherine = adrenaline): Er zit hier adrenaline in, wat een stresshormoon is. Bij stress gaan (een 
deel van) de bloedvaten constriheren en de luchtwegen gaan open. Het heeft effect dus dat het de bronchiale 
spieren relaxeert en de vasculaire gladde spiercellen doet samentrekken (vasoconstrictie). Dit is een 
kortwerkende behandeling. Ook als je deze hebt kunnen toepassen, moet de patiënt toch naar het ziekenhuis 
voor die tweede fase.  
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Hoofdstuk 5: Infectie 

Een infectie treedt op wanneer de drie verdedigingslinies doorbroken zijn. Dan kan er schade (cellulair, weefsel 
en/of organen) ontstaan door één of ander micro-organisme. Hiertegen hebben we in de loop der jaren heel 
wat ontwikkeld, zoals antibiotica, vaccinaties (zowel bacterieel als viraal), maar toch zijn er zeker nog enkele 
uitdagingen, namelijk: 

o Multiresistente kiemen, zoals de ziekenhuisbacterie die resistent is tegen zowel elk antibioticum. 
o Het gebruik van een antibioticum houdt ook bepaalde risico’s in.  
o Globalisatie met de intercontinentale reizen zijn zaadjes voor een pandemie.  

Overdraagbare ziekten zijn typisch infectieuze ziekten, maar niet elke infectieziekte is overdraagbaar van mens 
op mens. Zo wordt malaria overgedragen door middel van een mug, maar dat kan je als mens niet doorgeven 
aan een ander persoon. 

We gaan ons beperken tot 3 soorten microben: 

1. Bacteriën  à ééncellige micro-organismen 
2. Virussen  à Obligate intracellulaire parasieten = organismen die niet op zichzelf kunnen bestaan (= ze 

kunnen zichzelf niet vermenigvuldigen), ze zijn obligate celparasieten (bvb. HIV) 
3. Fungi à gisten = unicellulair 

à schimmels = meercellige combinaties 

1. Micro-organismen 

Bacteriën 

Bacteriën zijn ééncellige micro-organismen. Ze bevatten een nucleoid (wat het equivalent is 
van de nucleus, de kern van een cel waar het genetisch materiaal in opgeslagen zit) en 
cytoplasma zoals een cel. Dan heb je een stevige uitwendige (met celmembraan, celwalls en 
capsullen), waar ook een soort van zweepstaarten (flagellummen) aan hangen waarmee de 
bacterie zich voortbeweegt.  

Virussen  

= (kunnen niet op zichzelf bestaan).  

Een virus kan bestaan uit DNA, maar daarnaast zijn er ook nog RNA-virussen.  

Virussen zijn geen ééncelligen, het zijn geen cellen. Het is een merkwaardig 
organisme. Hier hebben we het virale genoom, wat het genetisch materiaal bevat van een virus. Dit zit 
vervlocht in een capside. Samen noemt men dit ook wel het nucleocapside. Daar rond zit er nog een envelope 
en hierop zitten dan envelope proteïnen.  

Bij het ontwikkelen van een vaccin zal één van deze componenten worden gebruikt om een immunologische 
reactie op te wekken tegen dat virus, waardoor je immu-norepsonsen hebt klaarzitten bij contact met het virus. 
Je kan de verschillende virussen microscopisch van elkaar onderscheiden en herkennen.  

Bijvoorbeeld: HIV dringt CD4+ T-helper cellen binnen en gaat die machine gebruiken om zich te 
vermenigvuldigen. Ze hebben deze T-helper cellen nodig. Een virus in een proefbuis kan zichzelf niet 
vermenigvuldigen. Die heeft dus andere levende cellen nodig en hun machine om zijn eigen 
levenscyclus te kunnen doorlopen.  
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Levenscyclus van virus 

Een virus is een obligate celparasiet. Ze hebben een gastheercel nodig die 
een celkern, cytoplasma en een celmembraan heeft. Het virus moet dus die 
cel dan binnendringen/penetreren. Eens in die cel aangekomen, zal dat virus 
zich ontmantelen en zal er een replicatie van het virus optreden, waarbij er 
zowel genetisch materiaal wordt vermenigvuldigd als dat er nieuwe eiwitten 
zullen worden gevormd (virale replicatie). Na de virale replicatie, waarna de 
proteïne coat synthese komt en wordt het virus terug weder samengesteld 
maar nu vermenigvuldigd.  

Het virus kan dan uiteindelijk leiden tot leasis (= vernietiging van de cel), 
waarbij de inhoud ervan vrijkomt en er dus nieuwe cellen worden 
geïnfecteerd.  

Een ander proces waarmee een virus kan worden vrijgesteld is een budding waarbij er een soort van 
knopvorming aan de cel is en het virus samen met wat celmembraan van de gastheercel wordt afgescheiden.  

Virussen kunnen ook in een soort slaaptoestand of latentie gaan, waarbij eigenlijk het virale genoom (het 
genetisch materiaal) niet wordt uitgeroeid, maar er is geen vermenigvuldiging van het virus. Op die manier ziet 
het immuunsysteem het latente virus niet. Op een bepaald moment kan het virus reactiveren (dubbele pijl op 
afbeelding). Een klassiek voorbeeld hiervan is de koortsblaas, waarbij het herpessimplex virus kan reactiveren 
onder stress. Het virus kan hierna terug in latentie en later terug reactiveren. Een ander klassiek voorbeeld is 
wanneer je als kind de windpokken hebt doorgemaakt, waarbij het windpokkenvirus in latentie gaat en jaren 
later het beeld van zona kan creëren (vaak wanneer het individu is verzwakt). Wanneer zo’n virus latent 
aanwezig blijft, kan het ook leiden tot veranderingen in het DNA van de gastheercel, waardoor er een kans is 
op tumorvorming en kwaadaardige kanker. Het Hepatitis B-virus kan zo levercelkanker teweeg brengen.  

Fungi 

Fungi is een verzamelnaam voor enerzijds de gisten (unicellulair, ééncellig) en anderzijds de schimmels 
(multicellulair).  

Een voorbeeld van zo’n fungi is Candida infectie (wit op de tong). We hebben gezien dat dit een 
opportunistische ziekte kan zijn bij HIV/AIDS, maar niet elke Candida staat hier synoniem voor. Zo kan 
Candida ook optreden door antibiotica gebruik. We hebben deze infectie een candisaal genoemd, maar 
in de mond zitten ook heel wat bacteriën. Bij antibiotica kan het zijn dat dit een effect heeft op de 
samenstelling van de bacteriën in de mond, waardoor die gist (wat ongevoelig is voor antibiotica) de 
bovenhand neemt en een dergelijke infectie veroorzaakt. 

2. The chain of infection 

Voorbeeld: transmissie van het coronavirus. Een geïnfecteerd individu, die aan 
het hoesten en niezen is. Dit gaat aanleiding geven tot druppeltjes, waarin het 
virus kan meereizen van het ene individu naar het andere individu 
(druppelinfectie). Uiteraard heeft dit te maken met afstand tussen individuen. 
Grote druppels worden door een ander individu ingeademd via de mond, de 
neus of de ogen. Op die manier kunnen ze de ander bereiken.  
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Anderzijds heb je ook gehoord dat als een geïnfecteerd inidividu ademt in een onverluchte ruimte kunnen ook 
heel kleine druppeltjes worden gevormd (soort van aerosol) en kunnen andere mensen in die ruimte die hele 
kleine druppeltjes inademen. Op die manier kan je ook besmet worden. Dit is dus een heel belangrijke weg van 
transmissie: grote én kleine druppels rechtstreeks overdragen. 

Nog een andere transmissievorm voor het coronavirus is via oppervlakken, voorwerpen en handen. Door je 
neus te snuiten kunnen er bijvoorbeeld virussen op je hand terechtkomen of er belanden van die druppeltjes 
op een voorwerp. Ook op die manier kunnen mensen ook besmet geraken door rechtstreeks een hand te 
geven of onrechtstreeks aanraken van besmette oppervlakken.  

Als we nu iets willen doen aan de transmissie of overdracht van het coronavirus moeten we de zogenaamde 
chain of infection zien te doorbreken. We zitten dus met een infectieus agent of virus.  

o We kunnen daar van afgeraken door zaken te steriliseren. We 
willen niet dat het ergens een reservoires kan vormen, dus we gaan 
zorgen dat alles wordt ontsmet.  

o The portal of exit: Bij het coronavirus zal dit verlopen via druppels, 
lucht of handen. Dus is het heel belangrijk om de handen te 
wassen. Je kan ook een mondmasker dragen. 

o Hoe kan je deze transmissies doorbreken? Door mensen in 
quarantaine te zetten of het behouden van afstand tussen mensen. 
Het is namelijk vooral in de eerste meter dat dergelijke transmissie 
gebeurt. Ook een goede ventilatie, drukke plaatsen vermijden, je 
mond en neus niet aanraken, handen wassen… zijn ontzettend 
belangrijk. 

o The portal of entry beschermen 
o Susceptible host: De ouderen, mensen met overgewicht … zijn allemaal high risk patients.  

Zo ga je op zoveel mogelijk plaatsen die chain of infection doorbreken, waardoor de transmissie van het virus 
wordt verhinderd.  

3. Concept map van infecties 

Er zijn over het algemeen een vijftal fasen tijdens 
een infectie van elkaar te onderscheiden: 

1.  Exposure of blootstelling via de elementen van 
transmissie die we net beschreven.  
2.  Incubatiefase is de tijd tussen de blootstelling en 
de eerste symptomen. In deze periode weet het 
individu niet dat hij of zij is besmet. Soms is dat een 
periode met de grootste kans op overdracht van het 
ene op het andere individu, bijvoorbeeld de 
windpokken heeft een incubatiefase van 7-21 
dagen. Bij het coronavirus blijkt dit minder het geval 
te zijn, maar dat staat nog ter discussie.  
3.  Prodromen zijn een eerste vage symptomen die 
niet-specifiek zijn voor een bepaalde ziekte. Dit gaat 
over een moe gevoel, lichte koorts, zwak gevoel, 
wat misselijkheid.  
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4. Klinische ziekte, soms gaat de ziekte vrij subklinisch zijn, eerder wat prodromen (zoals klierkoorts). 
a. ACUTE ziekte: Hierbij zijn er verschillende soorten uitkomsten mogelijk. Zo hebben we natuurlijk 

het liefst dat het immuunsysteem en/of adequate behandeling leidt tot een gewoon herstel en 
genezing. 

i. Soms is die immuunrespons of behandeling incompleet/suboptimaal en kan het leiden 
tot een chronische infectie. Eventueel met een aangepaste behandeling kan je hier toch 
iemand genezen.  

ii. Als het helemaal inadequaat is, kan die infectie vrij spel krijgen en een overweldigende 
infectie krijgen. Wanneer het gaat om een bacterie kan je een “bloedvergiftiging” krijgen 
doordat die bacterie zich zo gaat prolifereren (verspreiden) en veralgemeend besmetten 
(komt in het bloed terecht). Dit kan dan op zijn beurt dan zorgen voor een septische 
shock en bloeddrukval.  

5. Herstel (niet altijd het geval) 

4. Applicatie van een infectie: Virale Hepatitis 

Virale Hepatitis is een virale leveronsteking. Hepatitis bestaat zowel in een acute als in een chronische vorm, 
waarbij er eigenlijk een inflammatie door een infectie zal optreden in de lever en dit met 1 of meerdere 
hepatitisvirussen. Zo kan iemand zowel met Hepatitis B als C op hetzelfde moment besmet zijn, want beide zijn 
seksueel overdraagbaar.  

Transmissie 

Er zijn twee belangrijke methoden van transmissie in dit geval: 

1. Fecal-orale route à stoelgang (feces) als bron besmetting die via handen worden overgebracht naar mond 
2. Rechtstreeks contact met bloed of lichaamsvochten van een geïnfecteerd persoon à Dit is ook belangrijk 

voor mensen die werken in de zorg. Zij zijn meestal hiervoor gevaccineerd.  

Als een van de Hepatitisvirussen je lever infecteren en inflammatie veroorzaken, zal dit leiden tot leiden tot 
wisselende niveaus van levercelnecrose. Soms leidt dit niet écht tot celdood, maar is in wisselende mate.  

 Transmissie  Carrier 
State* 

Chronisch  Vaccin 

Hepatitis A Fecal-orale route (via een ander geïnfecteerd  
persoon of gecontamineerd voedsel) 

Nee Nee Ja 

Hepatitis B Contact met geïnfecteerd bloed of lichaamsvloei-
stoffen en van moeder tot foetus (lijkt dus enorm 
op de transmissie van HIV)  

Ja Ja  Ja  

Hepatitis C    Nee 
Hepatitis D    Nee 
Hepatitis E    Nee 

* Je kan het virus dragen zonder ziek te zijn, maar je bent dus wel besmettelijk. 

Klinische manifestatie 

Acute Virale Hepatitis 

o Prodromaal: vermoeid, minder eetlust, lichte koorts 
o Acuut: geelzucht (icterus of jaundice), hepatomegaly (vergrote lever), opstapeling van stoffen in bloed 

en weefsel waardoor die geel wordt, donkere urine en bleke stoelgang (clay stools). (HA & HB) 
o Herstel is mogelijk, maar het kan zijn dat de lever nog een hele tijd gezwollen/vergroot is. (HB) 
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o Bilirubine is een stof die voortkomt uit de afbraak van rode bloedcellen (= afbraak 
van hemoglobine). Men noemt dit ook ongeconjugeerde bilirubine, deze term wordt 
gebruikt wanneer bilirubine in de lever verwerkt wordt, wordt er een groep chemisch 
opgezet (= conjugatieproces). Er gebeurt dus een omzetting van bilirubine in de lever, 
dat geconjugeerde bilirubine zal via de galwegen in de darm worden vrijgesteld en gaat 
via de stoelgang het lichaam verlaten. Wanneer je een patiënt hebt met hepatitis, dan is 
dit proces van conjugatie in het lichaam verstoort en stapelt er zich ongeconjugeerde 
bilirubine op in het bloed dat uitgefilterd wordt via de nier. Vandaar krijgt de patiënt 
een geelverkleuring. 
o icterus à gele oogbol 
o clay stools à want geconjugeerde biliorubine kleurt stoelgang donker 
o opgestapelde stoffen die via de nier worden uitgescheiden leiden tot donkere 
verkleuring van de nier 

Diagnose 

o Anamnese en fysiek/klinisch onderzoek 
o Bloedafname en kijken of er antilichamen aanwezig zijn tegen één van de Hepatitisvirussen. Type: 

o IgM à Vroeg in de infectie 
o IgG zonder IgM à Een doorgemaakte infectie 

Verschillende beloopsvormen 

Fulminante Virale Hepatitis: De infectie raast zo overweldigend in de lever dat die lever volledig gaat falen. Dit 
kan uiteraard een levensbedreigende situatie zijn.  

Chronische Hepatitis: de virale hepatities kan overgaan in chronische hepatitis en eventueel zelfs naar een 
soort assymptomatische carrier-toestand waarbij er virus aanwezig is, maar geen of nauwelijks symptomen. Dit 
kan zorgen voor een beeld van leversirose optreden als poging van herstel door de langdurige beschadiging. Dit 
gaat leiden tot een eindstadium van leverziekte bij een aanhoudende infectie met tegelijk pogingen tot herstel 
en regeneratie van de lever.  

Assymptomatisch Cirrhosis waarbij het virus wel aanwezig is, maar er geen symptomen zijn. 

Behandeling 

Preventie: 

o Vaccins voor Hepatitis A en B. (belangrijk als je bvb reist naar India, waar maaltijden vaak onhygiënisch 
bereid worden) 

o Risico kennen op het oplopen van zo’n infectie en risicogedrag vermijden. Bijvoorbeeld condoom 
dragen. 

Symptomatische behandeling: 

o Voldoende vochtopname 
o Leversparend dieet (niet te zwaar eten) 
o Koortswerende middelen 
o Rust opleggen  
o Anti-virale geneesmiddelen die we typisch bij de chronische vorm kunnen gebruiken bij Hepatitis B en 

Hepatitis C. HA is zelflimiterend en eerder uitzieken. 
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Hoofdstuk 6: Diabetis Mellitus 

Bij Diabetes Mellitus speelt de pancreas of de alvleesklier een centrale rol, vanwege zijn productie van insuline. 
Hiernaast zien we een overzicht van het maag-darm-stelsel. We kunnen hier verschillende delen in 
onderscheiden:   

o Mondholte 
o Slokdarm (oesofagus) 
o Maag 
o Dunne darm 

o 12-vingerige darm (duodenum) 
o Jejunum 
o Ileum – overgang met dikke darm 

o Dikke darm 
o Ascending collon à Aan dit uiteinde vinden we het 

secum of blinde darm met daaraan de appendix 
(wormvormig aanhangsel)  

o Tranverse collon  
o Descending collon 

o Sigmoid (S-vormige bocht) 
o Rectum  
o Anus 

In deze spijsverteringsbuis worden ook heel wat sappen gemaakt: 

o Speeksel (met drie belangrijke speekselklieren) 
o Parotis (voor het oor) 
o Submandibulaire (onderkaak) 
o Sunlinguale (tong)  

o Lever produceert spijsverteringssappen (o.a. de gal). Deze sappen kunnen tijdelijk gestockeerd 
worden in de galblaas en wordt via de galwegen afgevoerd richting het duodenum. 

o Pancreas produceert ook pancreassappen via deze afvoerweg van de galwegen en zo in een 
gemeenschappelijke ruimte met de verschillende sappen in het duodenum.  

1. De pancreas 

De pancreas heeft verschillende functies: 

1. De exocrine functie à Spijsverteringsenzymen produceren in een geheel van buisvormige 
structuurtjes (acinus). Deze enzymen worden dan verzameld en afgevoerd richting het duodenum.  

2. De endocrine functie à Hormonen worden vrijgesteld door pancreas, zoals 
insuline en glucagon. Tussen de acini vindt je de eilandjes van Langerhans 
(groepjes cellen die een endocrine/hormonale functie hebben). Deze 
hormonen zijn heel belangrijk in het metabolisme van zowel eiwitten, 
vetten als koolhydraten. In deze eilandjes van Langerhans onderscheidt 
men drie majeure celtypes: 

a. Alpha cellen à Produceren glucagon 
b. Bèta cellen à Produceren insuline (anabool (= opbouwend) 

hormoon) (en dan Delta cellen, bespreken we niet) 
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i. Insuline à is een essentieel hormoon bij de opname van suiker door heel wat 
verschillende celtypes. We gaan in het bijzonder de lever, skeletspier en het 
vetweefsel bespreken. Deze weefsels kunnen enkel glucose opnemen wanneer ze 
worden geholpen door het hormoon insuline. 

ii. Bepaalde celtypes hebben hierin geen insuline nodig. Denk maar aan de hersenen. 
Deze zijn onafhankelijk van insuline.  

iii. Insuline is dus ontzettend belangrijk in de eiwitsynthese ende  vorming of stapeling 
van lipiden of vetten (waaronder koolhydraten/glucose, eiwitten en vetten).  

iv. Ze worden dus vrijgesteld door de bèta cellen, die onder een bepaald 
controlemechanisme zitten. De insuline vrijstelling neemt onder andere toe 
wanneer de bloedsuikerspiegel stijgt en ook bijkomend onder invloed van 
aminozuren (= bouwstenen van eiwitten). 

v. De insuline vrijstelling zal dalen wanneer het bloedglucose laag is en wanneer de 
insulinegehalte zelf hoog is. Het zal dus zijn eigen productie wat afremmen.  

Hoe werken de feedback mechanismen in de pancreas? 

Enerzijds: Wanneer de bloedsuikerspiegel stijgt à Bèta cellen detecteren dit en zullen insuline vrijstellen à De 
insuline zal de opname van glucose (in de bepaalde celtypes: lever, skeletspieren en vetweefsel) bevorderen  
à De suiker verdwijnt uit de bloedbaan en de glycemie (= plasmaconcentratie van glucose) daalt.  

Anderzijds: Wanneer de glycemie daalt onder de gewenste evenwichtswaarden à Alpha cellen detecteren dit 
en zullen glucagon vrijstellen à De glucagon zal de glycemie in het bloed doen stijgen (omgekeerde werking 
van insuline). 

1. Diabetes Mellitus 

Dit is een groep van aandoeningen, waarbij er een onvermogen is om de glucoselevels in het lichaam/plasma 
goed te regelen. Bijgevolg is er een inadequaat metabolisme is van macronutriënten. We onderscheiden 
hieronder dus enkele hoofdtypes (primaire vormen):  

1. Type 1   
2. Type 2  
3. Zwangerschapsdiabetes (gestational)   
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 Onset Cause Treatment 
Type 1  
(juviniele diabetes, maar 
kan ook ontstaan dus op 
latere leeftijd)  

Puberteit of kindertijd 
(met piek in incidentie 
tussen 10-14 jaar)  

Insulinetekort (de 
pancreas maakt te 
weinig insuline aan)  

Insuline replacement 
door beweging en 
dieet.  

Type 2 
 
(insuline niet- dependente 
diabetes mellitus, maar ze 
kunnen ook in insuline nood 
geraken) 

Volwassenen 
 
De prevalentie is echter 
aan het toenemen bij 
personen onder de 
leeftijd van 45 jaar.  

Insuline resistentie (de 
pancreas maakt wel 
insuline, maar de 
weefsels beantwoorden 
onvoldoende aan die 
insuline). De pancreas 
moet hierdoor harder 
werken en zal er extra 
insuline worden 
vrijgetseld. Dit geeft een 
stress aan de pancreas 
en uiteindelijk na 
verloop van tijd kan de 
pancreas het begeven 
en zo een tekort 
optreden van insuline. 

Dieet, beweging, orale 
glycemie agents en 
pissibly insuline.  

Gestational = 
zwangerschapsdiabetes 

Zwangerschap (met een 
piek in de 5e/6e  maand) 

Insuline resistentie (= 
intolerantie) tijdens de 
zwangerschap 
ontwikkeld. Gewoonlijk 
tijdelijk. 

Dieet, beweging, soms 
insuline à  
GEEN orale anti-
diabetica à potentieel 
(= teratogeen) 
schadelijk voor foetus 

 

Naast deze drie vormen zijn er ook nog andere types van diabetes, de zogenaamde secundaire vormen. Deze 
berusten dan op een andere reeks van ziektes of problemen en die kunnen leiden tot insulinetekort of insuline 
resistentie: 

o Pancreatitis à Inflammatie van de pancreas. Deze ontsteking ontstaat omwille van verschillende 
dingen, maar veelvoorkomend is alcohol en galsteen (de weg blokkeren net voor duodenum).  

o Pancreas kanker à Bij tumorvorming in de pancreas zal het normale weefsel worden weg verdreven 
of vernietigd. Hierdoor ontstaat een tekort aan functionerende bèta cellen.  

o Acromegaly 
o Stress à Bij stress zal er veel cortisone worden vrijgesteld. Dit stresshormoon doet ook de bloed-

suikerspiegel stijgen.  
o Glucocorticoïden (dus door bepaalde medicatie) à Cortisol is een natuurlijk hormoon, maar er zijn 

ook synthetische corticoïden. Deze gedragen zich als cortisone en die hebben een toegenomen effect 
op de  bloedsuikerspiegel. Mensen die hiermee worden behandeld, kunnen een vorm van secundaire 
diabetes ontwikkelen. 

Type 1 Diabetes Mellitus (10%) 

Deze vorm berust op een absoluut en significant tekort aan insuline. Er zijn te weinig bèta-cellen die in de 
pancreas functioneren en insuline vrijstellen. Dit is een autoimmuunziekte. Er ontstaat namelijk een 
vernietiging van bètacellen in de pancreas door celgemedieerde immuniteit à Cytotoxische T-lymfocyten 
zullen bètacellen in de pancreas vernietigen, waardoor de insulineproductie bijgevolg in gedrang komt.  
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We hebben heel wat reservecapaciteit aan die bètacellen en uiteindelijk zien we dat er slechts symptomen 
optreden wanneer reeds 80-90% van de bèta cellen zijn vernietigd. Op dat moment is een kritisch moment 
bereikt en zal de patiënt heel snel symptomen ontwikkelen. 

Oorzaak 

Hoe komt nu iemand aan zo een auto-immuunziekte? De oorzaak is multifactioreel à Er zijn dus zowel 
genetische als omgevingsfactoren hierbij een rol spelen. Een van de mogelijkheden is dat een virale infectie een 
auto-immuunziekte triggert (vb. een bofinfectie blijkt een rol te spelen in het ontstaan van Diabetes Mellitus 
Type 1). Hiermee kan men alleen vaak geen rechtstreekse link leggen.  

Bij deze vorm zullen er dus problemen optreden bij het metabolische systeem van koolhydraten, vetten en 
eiwitten. We gaan hierbij vooral wel de focus leggen bij de problemen in de regeling van de bloedsuiker-
spiegel. Dit kan verschillende gevolgen te weeg brengen: 

o Hyperglycemie à Een accumulatie van glucose in het bloed, omdat dus de cellen niet meer in staat 
zijn om die glucose op te nemen door een gebrek aan insuline. In de Engelse literatuur spreekt men 
soms van ‘starvation in the midst of plenty’, want die patiënt zal heel fel vermageren ondanks de hoge 
bloedsuikerspiegel.  

o Hyperketonemia à Een opstapeling van ketonen of (keto-)zuren. Bij zo een opstappeling ontstaat er 
dus een verzuring of een ketoacidose.  

Er zijn dus drie belangrijke organen in dit verhaal, die insuline nodig hebben om 
glucose op te nemen:  

1. Skeletspieren à In normale omstandigheden zal de spier dus glucose 
gebruiken. 

2. Lever à De glucose wordt voor een deel opgestapeld (wat we glycogeen 
noemen – dierlijk equivalent van zetmeel).  

a. Bij Diabetes Mellitus Type 1 wordt door het insulinetekort het 
aanwezige glycogeen afgebroken. Dit draagt dus bij tot de 
toegenomen bloedsuikerspiegel.  

b. Glucogenogenese (nieuwe vorming van glucose) à Het lichaam 
heeft een soort backup mechanisme om vanuit aminozuren 
glucose te maken, wat in de lever gebeurt. Door de stoornis in 
insuline ontstaat er een eiwitafbraak in de spieren. Aminozuren 
komen hierbij vrij en worden in de lever omgezet in glucose, wat ook it bijdraagt tot de 
glycemie. 

3. Vetweefsel à Overtollig glucose wordt opgenomen in het vetweefsel en hiermee vetten worden 
gevormd. Bij een insulinetekort treedt er net afbraak van vetweefsel op in plaats van de vorming ervan 
die je zou verwachten.  

a. In ernstige gevallen zullen vrije vetzuren opnieuw in de lever worden omgezet in ketonen. 
Ketonen zijn normaal stoffen die we extra aanmaken bij langdurig vasten. Het zijn chemisch 
gesproken dus zuren, waardoor er een hyperketomie en ketoacidose ontstaat. Zo’n acidose 
is uiteraard niet goed voor het lichaam. Het lichaam zal op deze verzuring reageren, waardoor 
er een zeer diepe ademhaling optreedt (Kussmauls ademhaling). Wanneer dit allemaal 
ontoereikend is en de acidose wordt heel belangrijk, dan kan er een onderdrukking van het 
centraal zenuwstelsel ontstaan, met coma. 
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b. Aan de patiënt zal je merken dat hij of zij vermagert. Enerzijds is dat door die lipolyse (= 
vetafbraak). Anderzijds ook door de eiwitafbraak/spierafbraak. Beide fenomenen zullen ook 
gepaard gaan met een verhoogd hongergevoel bij de patiënt én polyfagie. De patiënt zal dus 
vermageren ondanks de grote eetlust en het meer eten. Je krijgt dus met andere woorden 
‘starvation in the midst of plenty’.  

c. Wat ook belangrijk is en bepaalde symtomen kan verklaren is die hyperglycemie. Wanneer 
de bloedsuikerspiegel heel hoog wordt, kan er een spillover ontstaan. Normaal zit er quasi 
geen suiker in de urine, maar die heel hoge bloedsuikerwaarden zullen aanleiding geven tot 
een spillover van suiker die dan toch bij de filtratie in de urine terechtkomt. Dit noemt men 
een glucosurie (= uitplassen van glucose in de urine). Deze glucose wordt niet zomaar 
uitgeplast, maar gaat via een proces van osmose en gaat dus eigenlijk ook nog extra vocht 
meetrekken (osmotische diurese). De hoeveelheid urineproductie zal dus met andere 
woorden toenemen. Niet alleen water zal overtollig worden geëlimineerd, maar er worden 
ook wat opgeloste stoffen (vb. elektrolyten, zouten …) meegetrokken. Klinisch krijg je dus een 
polyurie of een overdreven urineproductie. Hierdoor ontstaat er polydipsie (= dehydratatie). 
Wanneer er een te overdreven dehydratatie ontstaat kan er circulair falen ontstaan.  

Klinische manifestatie 

De klinische manifestaties van Diabetes Mellitus Type 1 zijn à  Gelijkenissen met ‘starvation’:  

o Polydipsie (excessieve vochtinname) 
o Polyurie (excessieve urineproductie) 
o Polyfagie (uitgesproken hongergevoel met excessief eten) 
o Gewichtsverlies 
o Vermoeid en futloos (fatigue, lethargy) 

Diagnose 

Diagnostische criteria (geen urinetesten):  

o Anamnese en klinische onderzoeken. 
o Bloedafname om de glucosespiegel te bepalen (nuchter of niet-nuchter). 
o Glycosylated hemoglobine (HbA1C) kan men ook in een bloedonderzoek bepalen. Hemoglobine is het 

eiwit die je vaak aantreft in rode bloedcellen, wat een magneet voor zuurstof is. Dit helpt om het 
zuurstoftransport te doen toenemen. Als daar een verhoogde glucoseconcentratie aanwezig is, kan 
een deel van die glucose irreversibel binden aan hemoglobine. Er is altijd een fractie van geglucoseerd 
hemoglobine (ook bij mensen zonder Diabtes Mellitus), maar dat percentage zal bij hyperglycemie 
stijgen. Hier is ook iets speciaal: Een rode bloedcel leeft ongeveer een 120-tal dagen waarna hij wordt 
afgebroken. De HbA1C hebben ook een soort geheugen van de afgelopen 3 à 4 maanden, dus geeft 
een idee over de gemiddelde bloedstelling van rode bloedcellen aan glucose. 

o A1C > 6,5% 
o Nuchtere plasmaglucose spiegel (8u niks eten): FPG > 126 mg/dl (7,0 mmol/l) 
o OGTT: 2-h plasma glucose > 200 mg/dl (11,1 mmol/l) 
o Random plasma bij niet-nuchter met typische symptomen: > 200 mg/dl (11,1 mmol/l) 
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Behandeling 

Welke behandeling wordt opgezet bij Diabetes Mellitus Type 1? Er zijn drie zaken die heel 
goed in balans moeten worden gehouden (in de vorm van een driehoek qua inname):  

o Koolhydraatinname en algemene voedselinname 
o Fysieke acitiviteit 
o Insuline replacement therapy à Extern toedienen van insuline via een injectie of een pompje. Via een 

pilvorm is dit alleen niet mogelijk, aangezien insuline een eiwithormoon is. Het zou door andere 
eiwitten in het maag-darmstelsel worden afgebroken.  

Jonge patiënten krijgen een vast schema, maar de eerste 2 zaken kunnen plots veranderen (bvb. kind gaat naar 
verjaardagsfeestje, taart, meer bewegen…), dus ze moeten leren dit van zichzelf te monitoren. Sommige 
patiënten zeggen dat ze bijna opslag volwassen zijn, ze 
kunnen veel minder impulsief zijn. Deze zaken moeten nu 
eenmaal altijd in evenwicht gehouden worden.  

Zelfmonitoring van het glucosegehalte is hierbij dus ook echt 
belangrijk. Dit kan via een vingerprik (foto links) of een soort 
pleister waarmee men de bloedsuikerspiegel kan monitoren.  

Type 2 Diabetes Mellitus (90%) 

Hierbij speelt een ander mechanisme, namelijk de insuline resistentie. De pancreas zal meer insuline 
produceren om te pogen om de suikerspiegels de normaliseren, maar kan daarbij dus ook in een soort 
uitputting terechtkomen, waarbij er dus te weinig insuline nog wordt geproduceerd. Zo is er een vermindering 
in adequate insulinesecretie of vrijstelling.  

Vroeger noemde men Type 2 ook wel ‘The Adult Onset Diabetes Mellitus’, maar men ziet het nu ook bij jongere 
personen voorkoment. Ook werd het ‘Niet-insuline Dependente Diabetes Mellitus’, maar insuline kan 
noodzakelijk zijn in het later verloop van de aandoening. De belangrijkste risicofactor voor Diabetes Mellitus 
Type 2 is obesitas. Type 2 is eigenlijk veel frequenter dan de Type 1.  

Oorzaken 

Bij deze figuur zie je de mechanismen die meespelen in de Type 2-vorm. Er speelt enerzijds een 
genetische voorgeschiktheid en anderzijds omgevingsfactoren. Obesitas speelt een rol bij 90% 
van de patiënten met Type 2. Deze obesitas is een gevolg van deels een genetische 
voorgeschikheid. Obesitas leidt tot insuline resistentie, maar is nog niet hetzelfde als Diabetes!! 
Wie krijgt wel Diabetes? De personen die niet kunnen compenseren op het niveau van de 
pancreas om een hyperglycemie te voorkomen, op die manier ontstaat er dus een 
hyperglycemie. In tegenstelling tot Type 1 is er hier dus geen sprake van een auto-immuunziekte 
van de pancreas, de oorzaak is insulineresistentie in combinatie met het verstoorde 
compensatiemechanisme.  

Klinische manifestatie 

De klinische manifestaties van Dianbetes Mellitus Type 2:  

o Vaak asymptomatisch à Vaak wordt diagnose toevallig gesteld bij een routinematig 
(bloed)onderzoek. Het is een veel trager en sluiperender proces dan bij Type 1.  
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o Er kunnen ook wat vage manifestaties zijn, maar in een later stadium heel typische manifestaties. Het 
gaat hierbij dan eerder om manifestaties die het gevolg zijn op lange termijn: 

o Visuele problemen (afwijkingen aan het netvlies die suggestief zijn voor diabetes) 
o Nefropathie (afwijkingen van de nieren) 
o Atheromatose (aanslag aan de binnenzijde van de bloedvaten) 

§ Bij de coronairen of kranslagaders => Hartinfarct 
§ Bij grote halsbloedvaten => Beroerten 
§ Bij de grote bloedvaten in de ledematen (perifere vaatlijn)  

o Recurrente infecties à De patiënten hebben een verhoogde kans op infecties. 
o Neuropathie (aantasting van de zenuwen) of polyneuropathie (symmetrisch aangetast) 

Diagnose 

De diagnostische criteria: 

1. Glucosegehalte in een bloedonderzoek 
o Nuchter: > 126 mg/dl 
o Niet-nuchter: > 200 mg/dl 
o OGTT 

2. Onderscheid tussen Type 1 en Type 2 bij het vaststellen van Diabetes Mellitus  
o Type 2 à 90% is obees.  
o De plasmasuikerspiegelstijging of de glucosestijging is minder dramatisch bij Type 2 aangezien er nog 

insuline aanwezig is.  
o Bij héél forse stijgingen gaat het lampje branden richting Type 1.  

3. Bepaalde antilichamen bepalen en kijken of er al lange-termijnscomplicaties aanwezig zijn: 
o 25% van de patiënten heeft al retinopathie.  
o 10% van de patiënten heeft al tekenen van neuropathie.  
o 10% van de patiënten heeft al tekenen van nefropathie.  

Behandeling 

De behandeling na zo’n diagnose (het doel is het onderhouden van optimale glucosegehalte in bloedbaan): 

o Gewichtscontrole (gezien 90% van de patiënten obees is) à Gewichtsreductie zorgt voor een 
vermindering van de insuline-resistentie via: 

o Dieetmaatregelen 
o Het bevorderen van de fysieke acitiviteit, wat kan bijdragen tot: 

§  Gewichtsreductie 
§ De insulinegevoeligheid van de spier verbetert  
§ Vermindering van de lange termijnscomplicaties van DB door een verbetering van de 

cardiovasculaire toestand. 
o Oral glycemic agents of orale antidiabetica à Insuline was injectie, maar dit zijn geneesmiddelen: 

1. Koolhydraatafbraak in de darm vertragen (want dergelijke afbraak zorgt voor opname 
elementaire glucose in de bloedbaan) à het vrijstellen van glucose in bloedbaan zal meer 
gelijkaan zijn en er is meer tijd om deze weg te werken. 

2. Insuline-gevoeligheid van weefsels verhogen (lokale insulineresistentie tegenwerken). 
3. Pancreas stimuleren (duwtje in de rug) bij het vrijstellen van insuline.  

a. Wanneer de pancreas het zou opgeven, zal er ook replacement therapy worden 
aangeboden.  
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Hier zien we een stuk darm waar koolhydraten zitten die je hebt opgenomen en 
worden afgebroken. Het eerste geneesmiddel zal dit proces dus zien te vertragen. 
Afbraak van koolhydraten zorgt dus voor toename van glucose die in het bloed zal 
circuleren.  

De pancreas zal dit detecteren en daarop insuline vrijstellen. Een ander 
geneesmiddel is dus om de insuline vrijstelling van de pancreas te ondersteunen. 

Het circulerend glucose bereikt de organen (vb. hier een spier) en er is dus een 
insuline resistentie. Normaal is er hier insuline nodig om glucose op te nemen. Een 
mogelijk geneesmiddel is om deze insulineresistentie te verminderen en dus hun 
insulinegevoeligheid stimuleren. 

Gestational Diabetes  

Bij deze vorm gaat het om een glucoseintollerantie of insulineresistentie met aanvang tijdens de 
zwangerschap. Dit is niet zo zeldzaam, want het komt bij 4-14% van de zwangerschappen voor. Artsen zijn hier 
dus wel alert op. Normaal gezien is dit  fenomeen gewoonlijk tijdelijk, maar sommige patiënten zullen in de 
toekomst Diabetes Mellitus Type 2 ontwikkelen.  

Behandeling 

De behandeling hiertegen: 

o Dieetmodificaties 
o Fysieke activiteit 
o Mogelijks het toedienen van insuline  

Je kan duidelijk een verschil zien met de behandeling van Type 2 Diabetes Mellitus. De orale antidiabetica 
kunnen hier niet worden toegediend bij zwangere vrouwen. Deze geneesmiddelen zijn mogelijks teratogeen, 
wat niet mag worden toegediend aan een foetus. 

Acute complicaties bij Diabetes Mellitus 

1. Hypoglycemie à Dit kan bij Type 2 voorkomen, maar we gaan het even hebben over Type 1-patiënten. 
Wanneer de patiënt te veel insuline inneemt en te weinig voedsel inneemt (vb. door het uistellen van een 
maaltijd, door te braken of een te grote fysieke inspanning levert). De hersenen zijn onafhankelijk van 
insuline, want ze zijn heel afhankelijk van glucose om te kunnen functioneren.  

a. De patiënt zal eerst een aantal verschijnselen van het CZS vertonen, zoals prikkelbaarheid, 
verminderde concentratie… Bij heel ernstige glycemie kan een coma optreden. 

 
2. Diabetische Ketoacidose (DKA) à Deze treedt vooral op bij Type 1, gelinkt aan een ernstig tekort aan 

insuline. Er is omvorming van vrije vetzuren naar ketonen die leiden tot een metabole acidose. De patiënt 
probeert dit te compenseren door die diepe Kussmaul ademhaling en CO2 te elimineren, maar als dat 
niet toereikend is, zal dit het CZS onderdrukken en aanleiding geven tot coma.  
 

3. Hyperglycepie Hyperosmolar Nonketotic Syndrome (HHNK) à Een Type 2 patiënt wordt verward en 
gedehydrateerd naar de spoedopname gebracht. Wanneer je het bloed onderzoekt, zie je dat er enorm 
hoge suikerwaarden aanwezig zijn. Deze zorgen ervoor dat er een hyperosmolariteit van het bloed. Dit is 
een problematiek die is gelinkt aan een te hoog plasmaglucose. 
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Chronische complicaties van Diabetes Mellitu 

1. Microvasculaire complicaties (de kleinere (= micro) vaten worden aangetast) à Denk maar aan de kleine 
vaten van het netvlies of de retina, dit geeft aanleiding tot retinopathie. De nier zit ook vol met kleine 
bloedvaatjes die kunnen aangetast worden met nefropathie als gevolg. 
 

2. Macrovasculaire complicaties (de grotere (= macro) vaten worden 
aangetast) à Zo kan men coronair lijden ervaren, cerebrovasculair lijden en 
perifeer lijden. “Etalagebenen”: Wanneer iemand lijdt aan atheromatose 
(grote slagaders die de onderste ledematen van bloed voorziet) en een grote 
fysieke inspanning doet (vb. langdurig winkelen) kan het zijn dat er tekort 
van bloedtoevoer ontstaat en zo pijn ontstaat. Wat je hierbij kan doen is 
even zitten. Je gaat tijdens het winkelen even zitten en naar “etalages 
kijken”.  

 
3. Neuropathieën à Polyneuropathieën = hierbij worden de langste zenuwen eerst aangetast (eerst de 

benen) en dat kan zich verder uitbreiden tot de handen. Dit verwijst naar kous- en handschoenvormige 
distributie neuropathieën. Zenuwen werken niet goed onder hoge suikerwaarden. 

 
4. Infectie à Dergelijke patiënten zijn vatbaarder voor infecties. Op de linker  foto zie je een typische 

diabetische voet. Het kan zijn dat er polyneuropathie aanwezig is, waarbij hij een verminderd gevoel heeft 
in de voet en minder wondjes voelt aan de voeten. Het wordt diabetespatiënten aangeraden om hun 
voeten zeer geregeld te inspecteren op wondjes. Men kan bepaalde chronische ulsuraties krijgen.  

 
a. Op de rechter foto zie je Gangreen.  De bloedtoevoer naar bepaalde delen van de voet zijn zo 

precair geworden dat eigenlijk delen gaan afsterven. Dan kan het noodzakelijk zijn om één of 
meerdere tenen te amputeren. 
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Hoofdstuk 7: VERANDERINGEN IN DE VENTILATIE EN DIFFUSIE 

Wanneer wij ademhalen, zijn hieraan 4 belangrijke basisprocessen gerelateerd: 

1. Ventilatie = Lucht in en uit de trachea of luchtpijp blazen, die dan verder tot in de bronchie en 
bronchiolen komt 

2. Diffusie = Uitwisseling van zuurstof en CO2 ter hoogte van de longblaasjes 
3. Perfusie = Zuurtstofarm bloed wordt aan de longen bezorgd, wat dan wordt aangereikt met zuurstof. Het 

is dat zuurstofrijke bloed die de longen zal verlaten 
4. Cellulaire respiratie = De celverbranding: via de bloedbaan wordt zuurstofrijk bloed naar de cellen 

gebracht die zuurstof nodig hebben om energie te maken  
 

Dit is een overzicht van de resperatoire structuren. Dit zijn de 
structuren die verantwoordelijk zijn voor ventilatie en diffusie. 
De belangrijkste delen die we hier zien zijn de longen, 
luchtwegen, borstkaswand en de longcirculatie (die hier niet op 
de afbeelding staat).  

Men maakt een onderscheid tussen de onderste en de bovenste 
luchtwegen: 

1. De bovenste luchtwegen (neus, mondholte, keel met 
nasopharynx en de oropharynx)  
o De larynx of het strottenhoofd kan afgesloten worden 

met een strotklep of epiglottis. Deze klep heeft de 
functie om de luchtwegen af te sluiten wanneer we een 
voedselbonus innemen, die dan niet in de luchtwegen mag terechtkomen maar wel in de slokdarm of 
esophagus.  

2. De onderste luchtwegen (trachea, bronchi met een linker hoofd bronchus en een rechter hoofd bronchus, 
bronchiolen (= kleine vertakkingen) 

a. Binnen de structuren van de long zelf kunnen we zien dat de rechterlong wat verschilt met de 
linker. De rechterlong heeft 3 kwabben (de bovenste, middelste en onderste longkwab) 
terwijl de linkerlong 2 kwabben heeft (de bovenste en onderste longkwab).  

b. De ruimte tussen de twee longen heet het mediastinum. 
c. De longen zelf berusten op de middenrif of diafragma (= een heel belangrijke 

ademhalingsspier). 
d. Omheen de longen vind je ook de longvliezen of pleura. Dit bestaat uit 2 bladen: 

i. Het eerste vlies heet de viscerale pleura (ligt vlak tegen de long aan) 
ii. Het tweede vlies heet de pariëtale pleura (ligt vlak tegen borstkasvlies) 

iii. Tussen deze twee vliezen zit er vocht zodat er goede glijbewegingen mogelijk zijn 
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We gaan wat verder inzoomen op de resperatoire structuren:  

Bronchiolen gaan verder vertakken tot de respiratoire 
bronchiolen. Dit zijn de kleinste bronchiolen die uitmonden in 
de alveolaire ducti. Zo’n ductus zal uitwisseling toelaten met de 
zogenaamde alveolaire lobules (= zakken) die bestaan uit 
individuele longblaasjes of alveoli. Zo’n alveolaire zak krijgt 
bloedtoevoer van een klein bloedvaatje (een pulmonaire 
artery).  

! De kleur die hier wordt weeggeven is blauw, wat wijst op 
zuurtstofarm bloed. De slagaders in de grote bloedsomloop bevatten zuurtstofrijk bloed. In de longcirculatie of 
kleine bloedsomloop zijn de slagaderijke bloedvaten gevuld met zuurstofarm bloed. Ter hoogte van die alvioli 
zal er gasuitwisseling plaatsvinden, waardoor er zuurtsof in het bloed terechtkomt en zo wordt afgevoerd via 
een pulmonaire vene (pulmonaire ader).  

Zo’n pulmonaire vene heeft een alviolair epitheel (=  enkelvoudige cellaag) dat is bekleed met surfactans. In 
een alviolis zit er precies een kleine zeepbel die de alviolis op spanning houdt/open houdt. Premature baby’s 
hebben vaak nog onderontwikkelde surfactancs, wat problemen kan geven met de longen. De cel die daarop 
volgt is een endotheel cel (= waaruit haarvaatjes of cappilairen zijn opgebouwd). In de cappilaire zien we 
bloed, die enerzijds bestaat uit plasma waarin rode bloedcellen zitten. Wanneer een zuurstofmolecule vanuit 
de ingeademde lucht wil binden met een rode bloedcel, dan moet die dus door 6 lagen geraken: het surfactans, 
het alviolair epitheel, het basale membraan, de epitheel cel, het plasma en de celmembraan van de rode 
bloedcel. 

1. Ventilatie 

Dit proces omvat zowel het vergaren van zuurstof bij de aspiratie als het verwijderen van CO2 bij de expiratie. 
Zo’n proces van ventilatie kent een complexe controle:  

Aan de ene kant hebben we in de herstenstam een resparatoire controlecentrum, wat bestaat uit 
verschillende groepen van zenuwcellen of neuronen. Ook chemoreceptoren en pleumonale stretch receptoren 
zijn belangrijk.  

Bij de ventilatie zijn er ook belangrijke spieren betrokken: 

o Het diafragma of het middenrif 
o De intercostale spieren of de tussenrib spieren 
o Een aantal accessoire ademhalingsspieren (= bijkomende ademhalings-spieren die bij moeizame 

ventilatie worden gebruikt).  
o Bijvoorbeeld je loopt een rondje rondom de watersportbaan en je krijgt het lastig met je 

ademhaling, dan zullen er enkele spieren in de hals beginnen werken om de ademhaling te 
ondersteunen.  
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 Dit is een belangrijke afbeelding ! 

Eerst en vooral zie je de hersenen en de herstenstam. In de herstenstam heb je dus een ademhalingscentrum. 
Er zijn hier verschillende groepen neuronen die zorgen voor de regeling van de ademhaling. Uiteindelijk 
worden er zenuwimpulsen gegeven naar de ademhalingsspieren, zoals het middennrif en tussenrib spieren. Dat 
ademhalingscentrum stuurt dus die ademhaling aan, maar krijgt zelf ook input.  

à Enerzijds heb je de zogenaamde perifere chemoreceptoren. Dit zijn receptoren die de chemische 
samenstelling kunnen aanvoelen en dit gebeurt in de grote slagaders van de borstkas en de nek. In feite zijn die 
receptoren sensoren voor zuurtstof, CO2 en de pH (of zuurtegraad). Wanneer de zuurstofconcentratie in het 
slagaderlijk bloed (in de aorta) te laag is, zullen de chemoreceptoren impulsen sturen naar het 
ademhalingscentrum om te zorgen dat er een toename zal zijn van de ventilatie en dus de opname van zuurstof 
in de longen.  

à Anderzijds heb je ook zogenaamde centrale chemorecptoren die we hier niet gaan bespreken. Wij 
bespreken enkel de periferen chemorecptoren, dus de chemoreceptoren die gelegen zijn buiten de hersenen.  

In de longen zelf zijn er stretchreceptoren die dus eigenlijk de staat van longvolume zullen detecteren en 
informatie naar het ademhalingscentrum zullen sturen omtrent de toestand van de longen. Wat hier niet op de 
tekening staat, maar wel belangrijk is in de regeling van de ventilatie is dat we de diameter van de luchtwegen 
wordt geregeld door het autonome zenuwstelsel. Hierbij zal de orthosympaticus een verwijding van de 
luchtwegen geven en de parasympaticus zorgt voor een constrictie van de luchtwegen.  

De grote bloedsomloop voert zuurstofrijk bloed aan naar de weefsels, waarbij die zuurstof zal worden gebruikt 
door de cellen bij de cellulaire respiratie. Hierbij komt er CO2 vrij en die wordt vervolgens via de aderlijke kant 
afgevoerd. Bij de kleine bloedsomloop vinden we in de slagaders zuurstofarm bloed of CO2-rijk bloed. Deze 
CO2 zal uitgewisseld worden en uiteindelijk het lichaam verlaten. Het bloed zal vervolgens worden aangereikt 
met verse zuurstof.  
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Inspiratie 

Inspiratie gaat om het inademen, waarbij we zuurstof gaan verwerven. Bij het inademen zullen we in de 
borstkas een onderdruk of lage druk ontstaan, waardoor de lucht van hoge naar lage druk zal stromen. De 
borstkasgrootte wordt dus gewijzigd om op die manier een drukgradiënt te bekomen. Typisch is door het 
aanspannen van het diafragma en de tussenrib spieren, waardoor de ribben worden opgetild.  

Expiratie  

Hierbij zal er een relaxatie optreden van het diafragma en de tussenrib 
spieren. Het diafragma beweegt dus terug naar boven en de tussenrib 
spieren onstpannen, waardoor de borstkaswand terug naar beneden 
beweegt. Hierdoor stijgt de druk in de borst. De lucht wordt 
gecomprimeerd en neemt toe. Bijgevolg ontstaat er een omkering van de 
drukgradiënt en de lucht stroomt naar buiten.  

Het doel van de expiratie is om het CO2 uit het lichaam te verwijderen via 
de longen.  

Het proces van expiratie kan vrij passief zijn, door de relaxatie van de 
ademhalingsspieren. Er kan ook mogelijks worden ingezet op andere 
spieren om heel actief uit te ademen.  

Parameters meten bij ventilatie  

Er is een meting van verschillende longvolumes mogelijk om iets over die ventilatie te leren. Dat gaat dan zowel 
over de inspiratie als de expiratie. Parameters: 

o Tidal Volume (TV/Teugvolume) = 500 ml à Wanneer je in een rustige toestand in- en uitademt. 
o Vital Capacity (VC) = Het maximale volume dat we in en uit de longen kunnen krijgen à Dit is het 

verschil tussen een geforceerde inspiratie en een geforceerde expiratie (max I – max E = VC). 
o Forces Expiratory Volume in 1 second (FEV1) = Het maximale volume aan lucht dat we kunnen 

uitademen door maximaal te expireren in 1 seconde (belangrijke maat bij extructief longlijden).  
o Residual Volume (RV) = Wanneer je maximaal gaat uitademen is er nog steeds een bepaalde 

hoeveelheid lucht aanwezig in de longen, wat we RV noemen.  
o Total lung capacity = De totale hoeveelheid lucht in de longen wanneer we maximaal hebben 

ingeademd à Dit is de som van VC en RV. 

Dit zouden we bijvoorbeeld kunnen meten bij een spirometrie. (X-as = de tijd & Y-as = het volume) 

In het begin is de persoon rustig aan het in- en uitademen. Dit 
noemen we het tidal volume (TV of VT). Vervolgens wordt aan 
de persoon gevraagd om eens maximaal in te ademen en 
maximaal uit te ademen. Het verschil tussen beide is de vitale 
capaciteit (VC). Wanneer het individu maximaal heeft 
uitgeademd is niet alle lucht uit de longen, maar zit er nog een 
bepaald volume in (residuele volume, RC). De totale 
longcapaciteit is de som van RC met VC (RC + VC).  
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Bij de 1-seconde waarde is het individu eerst rustig in en uit 
aan het ademen. Men vraagt om eens goed uit te ademen, 
waarna men heel diep moet inademen. Vervolgens moet het 
individu zo krachtig mogelijk uitademen tot op het niveau 
van het RV. In dit onderzoek wordt het volume gemeten dat 
over 1 seconde wordt verplaatst bij die geforceerde 
expiratie. Men kan ook de totale longcapaciteit hierbij 
afleiden, wat bij gezonde individuen 70-80% bevat. 

 

2. Diffussie  

Dit proces omvat gastuitwisseling waarbij zuurstof en CO2 worden uitgewisseld over de alveolaire capillaire 
junctie (plaats waar alveole in contact staat met een capillaire of haarvaatje). Hierbij zijn er twee belangrijke 
processen van toepassing: 

1. Zuurstof aanwezig in de alveolus wil volgens een gradiënt in de bloedcirculatie. 
2. CO2 probeert uit het lichaam te ontsnappen door van het bloed naar de alveolus te gaan. 

Zuurstoftransport 

De zuurstof zal in het bloed kunnen binden op hemoglobine in de rode bloedcellen. Wanneer de zuurstof 
daarop bindt, spreekt met van oxyhemoglobine (Hb02). Daarnaast zal er ook wat zuurstof in het plasma 
worden opgelost (zie tekening).  

Dit toestel is een oxymeter. Dit laat toe om de zuurstofsaturatie (SaO2) te meten. Dit is een 
percentage van de hemoglobine (= bindingsplaatsen voor zuurstof in de bloedbaan) die bezet zijn 
door zuurstof.  

Zuurstof kan binden op hemoglobine en die hemoglobine kan satureren (= verzadigen met zuurstof). Als die 
saturatie wordt bereikt, kan die zuurstof ook verder oplossen in het plasma. Zuurstof wordt dus in het bloed 
getransporteerd, waarvan een deeltje wordt opgelost via het plasma, een ander gebonden aan hemoglobine.  

Zo’n hemoglobine molecule bestaat uit 4 subunits (2 x 2). In elk van die subunits zitten van die zogenaamde 
haem-moleculen, waarin een ijzeratoom zit (groene centrale bol). Dit kan je eigenlijk beschouwen dat die 
heam-molecule en dat ijzeratoom erin werken als een magneet voor zuurstof. Dit trekt dus zuurstof aan zodat 
die kan binden. Eén hemoglobine molecule kan binden met maximum 4 zuurstofmolecules. Men spreekt van 
de zuurstofsaturatie als een percentage van de hemoglobine bindplaatsen die bezet zijn door zuurstof. Deze is 
minimum 95% en maximum 100%. Als alle hemoglobine is gebonden met zuurstof, dan wordt er ook wat 
zuurstog getransporteerd via het plasma.  
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CO2-transport 

Dit is wat anders dan bij zuurstof. CO2 is een afvalprocuct dat vrijkomt bij de cellulaire functie (= zuurstof wordt 
verbruikt). Dit moet van de spier naar de long om op die manier te worden afgevoerd. Dit gaat via de 
bloedbaan, maar er zijn eigenlijk drie routes om CO2 te transporteren. Twee hiervan zijn analoog aan dat van 
zuurstof, maar er is dus nog een derde mechanisme: 

1. Opgelost in het plasma circuleren 
2. Binden aan het hemoglobine  
3. CO2 omzetten tot bicarbonaat in de rode bloedcel en daar extra transport mogelijk is 

Je ziet hier het bloed dat bestaat uit plasma en rode bloed-cellen. Er is CO2 in het 
plasma. CO2 kan vlot door het RBC-membraan (omdat het eenniet-geladen 
molecule is). In die RBC ondergaat die CO2 wel een transformatie. Er is namelijk 
een bepaald enzym aanwezig dat ervoor zorgt dat CO2 kan binden met H20 à 
met omkeerbare omvorming naar H2CO3 als evenwichtsreactie à HCO3- is een 
evenwichtsreactie op een proton en bircarbonaat (= geladen molecule, dus kan 
niet door Rbmembraan).  

Wanneer er veel CO2 is (zoals ter hoogte van de spier), zal die CO2 in de RBC 
defunderen in deze richting van bicarbonaat. CO2 wordt dus omgezet in bicarbonaat, maar die bicarbonaat is 
een geladen molecule dat dus niet zomaar door de wand van de RBC gaat, het is dus ‘trapped.. Het bloed wordt 
getransporteerd naar de longen, waarbij dan het omgekeerde proces zal plaatsvinden, zodat het de CO2 is dat 
kan worden uitgeademd.  

Metingen van de diffusie capaciteit 

Het individu zal terug een neusknijper omkrijgen en er word gevraagd om volledig 
uit te ademen, waarbij er een RV in de longen aanwezig is. Dan laat men de 
persoon een test-gas-mengsel maximaal inademen totdat we de totale 
longcapaciteit hebben bereikt. In dat test-gas-mengels zit doorgaans een kleine 
hoeveelheid CO (0,3% - dus een niet toxisch level). CO is in staat om vanuit de 
alveolus over te gaan naar de haarvaten (= defunderen over de alveolaire capillaire 
membraan). In het test-gas-mengsel zit anderzijds ook een tracergas (twee types 
voorbeelden: helium of metaan) en die twee gassen kunnen zich vrij verdelen over 
de gassen, maar kan niet over de alveolaire capillaire membraan.  

Wanneer de testpersoon dat test-gas-mengels heeft ingeademd, dan vraagt men de adem een 10-tal seconden 
in te houden, dit is de tijd waarbij enkel de CO naar het bloed kan overgaan. Vervolgens gaat het individu 
uitademen. Vanuit de samenstelling van de in- en uitgeademde lucht kan men de diffussie capaciteit 
berekenen. 
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3. Stoornissen van ventilatie en diffussie  

Verstoorde ventilatie  

(1) Dit is een probleem met de luchtstroom in- en uitademen dat volledig of gedeeltelijk wordt verstoord. Dit 
omvat twee belangrijke mechanismen: 

1. Compressie of vernauwing van de luchtwegen à De weerstand in de luchtwegen zal toenemen. 
Voorbeelden: 

a. Wurging: De luchtwegen ter hoogte van de hals dichtknijpen zorgt ervoor dat er uiteraard geen 
of slechts een gedeeltelijke ventilatie van de longen mogelijk.  

b. Het inademen van een scherp of groot voorwerp. 
c. Een ontsteking of inflammatie van de luchtwegen à Een oedeem of zwelling kan optreden 

rondom de luchtwegen, waardoor de voorziene diameter verkleint.  
d. bronchoconstrictie (samentrekken van de luchtwegen) à De kleinere luchtwegen bevatten 

spieren die kunnen samentrekken, waarmee de diameter van de luchtwegen kan worden 
geregeld. De orthosympaticus zal bijvoorbeeld die diameter verwijden, terwijl de 
parasympaticus net zorgt voor een bronchoconstrictie.  

2. Verstoring van zenuwimpulsen die nodig zijn voor de mechanische aspecten van de ademhaling. 
Voorbeelden: 

a. een patiënt met een overdosis aan drugs, waardoor er een onderdrukking van het zenuwstelsel 
onstaat en zo een onderdrukking van het ademhalingsstelsel. Dat adem-halingscentrum in de 
hersenstam wordt omwille van de drugs onderdrukt. 

b. een beroerte, waarbij de hersenstam wordt beschadigd en dus ook het adem-halingscentrum 
kan worden veroorzaakt. Of de schade is net lager te vinden, zoals de zenuwen die het 
diafragma aansturen.  

Het hart rust op het diafragma. Bij het diafragma hebben we een linker- 
en een rechterzenuw die wordt gevormd uit zenuwwortels in de nek 
(nekwervelniveau C3, C4, C5). De bezenuwing van het diafragma gebeurt 
dus vanuit de nek.  

Bij schade aan C4 of hoger zal de patiënt nood aan kunstmatige 
ventilatie.  

 

 

(2) Een tweede mechanisme als reden voor problemen met de gasuitwisseling is de ventilatie-perfusie 
mismatch. Hierbij zien we twee denkbare scenario’s: 
1. De longen worden goed geventileerd, maar niet goed doorbloed. Je gaat wel zuurstof aanbieden, 

maar onvoldoende bloeddoorstromingwaardoor de gasuitwisseling niet kan plaatsvinden.  
2. De longen worden goed doorbloed, maar niet goed geventileerd.  

Verstoorde diffussie  

Een verminderde transfer van zuurtstof of CO2. Dit proces hangt af van een aantal factoren: 

o De oplosbaarheid van een bepaald gas à Zo is CO2 ongeveer 20x meer oplosbaar dan zuurstof. 
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o De partieeldruk van een gas à Wanneer je op grote hoogte bent, daalt de omgevingsdruk. Lucht 
bestaat normaal voor 21% uit zuurstof op, maar in die hoogte is de druk veel lager en hebben de 
meeste mensen bijkomende zuurstof nodig.  

o Het uitwisselingsoppervlak: oppervlak van alle alveoli samen à wanneer een deel verloren gaat 
ontstaan er problemen met de diffussie 

o Een wijziging in de dikte van de alveolaire capillaire membraan, voorbeelden: 
o Bij een longonsteking of pneumonie zie je een opstapeling van slijmen, waardoor de 

gasuitwisseling wordt bemoeilijkt.  
o Ook bij het optreden van een longoedeem bij hartfalen  
o Bij een longfibrose (= littekenweefsel ter hoogte van de longen) waarbij de alveole capillaire 

membraan verdikt en de gasuitwisseling wordt bemoeilijkt 
o ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) kunnen we bijvoorbeeld zien bij COVID-19: De 

patiënt wordt dus besmet met het coronavirus dat aanleiding geeft tot 
het ziektebeeld COVID-19 en binnen de 7 dagen (acuut) ontwikkelt de 
patiënt kortademigheid. Bij deze kortademigheid daalt de saturatie. Als 
men dan een radiografie maakt, kan je zien dat de longen wit zijn. Die 
ARDS is eigenlijk het gevolg van een immuunrespons van het besmette 
individu (niet van het coronavirus zelf), waarbij er een zogenaamde 
cytokinestorm ontstaat. Er worden ontzettend veel cytokines gevormd 
in de context van inflammatie. Hierdoor zal de alveole capillaire 
membraan sterk verdikken. Bijgevolg ontstaat er een probleem bij de 
diffusie van zuurstof en CO2. Op die manier komt de patiënt in 
zuurstoftekort (ook jonge mensen) en kan levensbedreigend zijn. 

 

De effecten van een verstoring in ventilatie en diffusie 

1. Hypoxemie        concept map: 

Dit is een gedaalde zuurstofconcentratie in het slagaderlijke 
bloed.  

2. Hypoxie  

Dit is een tekort aan zuurstof ter hoogte van de cellen die die 
zuurstof nodig hebben. Bijvoorbeeld een hypoxie van de 
hersenen à De hersenen zijn hier heel kwetsbaar voor, want 
zij moet een bepaalde constante zuurstofconcentratie 
krijgen. Ook het hart is heel afhankelijk van zuurstof. Spieren 
zijn bvb. minder afhankelijk. 

à Kan er een hypoxie van een weefsel ontstaan zonder een 
hypoxemie?  

JA. Een patiënt maakt bijvoorbeeld een hartaanval door, 
waardoor er een afsluiting ontstaat van een deel van de 
kranslagaders van het hart. Dan zal een deel van de hartspier dat afhankelijk is van die regio in hypoxie komen, 
ondanks dat er in het circulerende bloed wel voldoende zuurstof zit.  

 

Gezonde persoon ARDS 
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3. Hypercapnie  

Dit is een te hoge concentratie aan CO2 in het lichaam, aangezien de CO2 het lichaam niet kan verlaten. 

4. Acidosis  

Bij een gedaalde zuurstofconcentratie in het bloed kunnen organen in zuurstofnood komen. Daarbij kan er een 
veralgemeende acidose of verzuring optreden. Dit gaat dan gepaard met een daling van de pH-waarde. 

Klinische manifestatie 

Algemene manifestaties bij verstoring van de ventilatie en diffusie: 

o Hoest, mucus, hemoptoe  
o Droge hoest, zonder slijmen 
o Productieve hoest met slijmen (mucus) of sputen (opgehoeste mucus) 

o Dyspnea (= subjectieve gevoel van kortademigheid), orthopneu (= patiënt voelt dat rechtop zitten 
nodig is voor maximale longexpansie) 

o Vreemde long geluiden (vb. wheezing is het gevolg van vernauwde luchtwegen) 
o Gebruik maken van accessoire spieren 
o Pursed lip breathing 
o Barrel chest 
o Systemische manifestaties (vb. koorts bij een longontsteking, 

cyanose …)  

Cyanose kan optreden ter hoogte van de nagels/vingers of lippen. De 
blauwverkleuring van de lippen is het gevolg van een gedaalde 
zuurstofsaturatie, waardoor er minder geoxyneerd hemoglobine is en meer 
gedeoxyneerde hemoglobine. Dat is ook de reden waarom men op 
tekeningen zuurstofarm bloed als blauw tekent en zuurstofrijk bloed met het 
kleur rood.  

Diagnose 

Er zijn enkele labaratorische en diagnostische testen mogelijk: 

o Anamnese en fysiek/klinisch onderzoek  
o Pulmonaire functie testen (= longfunctietesten, spirometrie en bepalen van diffussie-capaciteit) 
o Pulse oximetry (= zuurstofsaturatie meten met knijper op vingertop) 
o ABG’s (Artiële bloedgassen trekken à Bloed trekken uit de slagader en zuurstofgehalte en PH meten 

(hypoxie… etc opsporen)  
o Visualisatie (bronchoscopy (=buis door neus tot in luchtwegen), X-ray, CT, MRI, nucleaire 

geneeskunde) 
o Laboratorische onderzoeken (vb. Bloed of sputen)  
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Bij nucleaire geneeskunde heb je bijvoorbeeld de ventilatie-perfusie 
scan. Aan de linkerkant zie je dat de longen homogeen geventileerd 
worden, door de inhalatie van een bepaald gas. Aan de rechterkant zie 
je eigenlijk de perfusie scan, waarbij je een intraveneuse merker 
toedient die ook doorheen de longen circuleren. Je kan dan zien op 
deze scan dat bepaalde delen in deze longen geen goede perfusie 
hebben. Op deze plaatsen is er dus een ventilatie-perfusie mismatch! 
Deze techniek kan men gebruiken om longembolie opsporen.  

Behandeling 

Mogelijke behandelingen bij verstoorde ventilatie en diffusie: 

o De obstructie verwijderen (vb. een speelgoed dat een kind heeft ingeslikt verwijderen) 
o De integriteit van de luchtwegen en het longweefsel herstellen  
o De inflammatie en slijmvorming verminderen, medicatie tegen infecties 
o Extra zuurstof krijgen 
o Mechanische ventilatie (vb. patiënt met ARDS bij COVID-19 à intubatie bij kritische waarde) 

Applicatie van verstoorde ventilatie en diffusie  

(= obstructieve long aandoeningen) 

COPD = chronic obstructuve pulmonary disease 

COPD bestaat in 2 vormen, Empysema en chronische bronchitis. 

1. EMPHYSEMA 

Irreversiebele veranderingen ter hoogte van de luchtruimtes voorbij de 
terminale bronchiolen (= de bronchiolen net voor de respiratoire 
bronchiolen). Er zal weefselverlies optreden.  

o Destructie van de wanden van de alviolen (verlies van 
uitwisselingsoppervlakten) 

o Obstructie van de luchtflow 

Meestal is langdurig roken geïmpliseerd. Bij het roken komen eigenlijk 
heel wat stoffen mee die aanleiding kunnen geven tot een 
inflammatoire repons, waarbij in dit geval schade ontstaat aan de 
elastische vezels van de longen. Alveole capillaire membraan kan dus 
worden vernietigd. Er zijn naast roken ook genetische aandoeningen 
die een analoog proces te weeg kunnen brengen.  

Aan de linkerkant zien we 
eigenlijk een normale situatie. We zien één bronchiole en één alveolus. 
Wanneer een persoon gaat inademen, zal dit allemaal uitzetten en 
wanneer de patiënt stopt met inademen, zal er passief een uitademing 
ontstaan. Er ontstaat een terugkeer van de uitgezette toestand naar 
terug een normale toestand (en de lucht wordt terug naar buiten blazen). 
Dit fenomeen noemt elastic recoil.  Omwille van dit elastisch weefsel 
blijft die bronchiolus ook mooi open staan. 
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Aan de rechterkant zien we de situatie bij emphysema, waarbij er dus een verlies is aan elastisch weefsel en 
dus een vermindering van de elastic recoil. We zien dat hier die terugkeer naar de normale toestand niet goed 
verloopt en dat bij de expiratie die bronchiolen zullen dichtvallen. Er is dan een negatieve druk in de borstkas, 
omdat er ook onvoldoende trekkracht is om die bronchiolen open te houden. Dit zorgt dan voor obstructie en 
noemt men air trapping. Er is dus een verlies van uitwisselingsoppervlak, air trapping én obstructie bij de 
airflow.  

Klinische manifestatie 

§ Prikkeling van de luchtwegen die leiden tot een hoest 
§ Kortademigheid of dyspnea 
§ Wheezing bij het uitademen (bijkomende longgeruizen) 
§ Barrel chest door de air trapping 
§ Pursed lip breathing (= uitademen tegen gesloten lippen als compensatie voor negatieve druk) 

Diagnose 

§ Anamnese en klinsiche onderzoeken 
§ Pulmonaire functie testen à Belangrijk voor de spinometrie is dat de 1-seconde waarde gedaald zijn 

en er is een stijging van het RV 
§ X-ray van de borstkas à Tekenen van hyperinflatie: borstkas is groter en densiteit van longen lager 
§ Hypercapnia/hypoxemia à Bloedgassen afprikken uit slagader in de pols 

Behandeling 

§ Het proces van emphysema is irreversibel.  
§ Een rookstop is cruciaal  om verdere longschade te vermijden. 
§ Longrevalidatie, waarbij het doel is om het leven met die beschikbare longfunctie te optimaliseren 
§ Farmacologische behandelingen  
§ Extra zuurstof behandeling toedienen wanneer de zuurstofsaturatie te laag is  
§ Chirurgische ingrepen  

o Reductie van het longvolume à Een stuk van het beschadigd longweefsel wegnemen om het 
longvolume te reduceren. 

o Longtransplantatie voor patiënt in het eindstadium in de ziekte.  
o Bullous enphysema à Grote blazen door destructie van alveole capillaire 

membraan.  
 

2. Chronische bronchitis 

 Dit is een persistenterende en aanhoudende productieve hoest (met sputa) gedurende minstens drie 
opeenvolgende maanden tot twee of meer opeenvolgende jaren. Er is een chronische inflammatie (-itis) en 
oedeem van de luchtwegen.  

Oorzaken 

§ Langdurige roken of milieuverontreiniging. 
§ Er treedt het proces op van hyperplasie van de slijmklieren in de luchtwegen.  
§ Er zal ook een vernietiging zijn van de trilharen à  In het respiratoir epitheel zitten slijmbekercellen en 

trilhaarcellen.  
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§ Er treedt ook metaplasie in de luchtwegen à Door de continue inflammatie en schade aan de 
luchtwegen zal het respiratoir epitheel vervangen worden door een ander soort weefsel.  

§ Er kan ook fibrose optreden à Verlittekening dat zal bijdragen aan verandering van de luchtwegen.  

Bovenaan zie je een gezonde bronchus. De slijmbekercellen 
zullen mucus vrijstellen, wat bovenop de cilia (trilharen) 
ligt. Wanneer er een bepaald element op de mucus komt te 
liggen, zal door de trilharen dat element richting de mond 
worden geslaan. We zien ook bijkomende mucus-klieren 
die kunnen helpen aan de mucus.  

Door een continue inhalatie van rook kan er een schade 
ontstaan aan de luchtwegen met een inflammatie. Door die 
inflammatie zal er een zwelling van de wand optreden 
(oedeem) en zal er mucus opstapelen. De combinatie van 
die twee leidt tot een vernauwing van de luchtwegen. 
Waarom is er nu meer mucus? Het aantal van die 
slijmbekercellen en mucusklieren zal toenemen in het 
proces van die chronische inflammatie. Er ontstaat ook 
schade aan de trilhaarcellen van dat respiratoir epitheel. 
Dat betekent dat die normale klaring van de luchtwegen in 
gedrang komt. Door de verstoorde trilhaarfunctie zien we 
dat geïnhaleerde bacteriën makkelijker kunnen installeren 

en vermenigvuldigen. Op die manier ben je meer vatbaar voor infecties van de luchtwegen. Door de schade kan 
dus zelf metaplasie ontstaan, waarbij die typische klaring met trilhaarfunctie verloren gaan. Ook kan er een 
fibrose ontstaan in de luchtweg, wat nog zal bijdragen tot vernauwing van de luchtwegen.  

Klinische manifestatie 

§ Productieve hoest (met slijmen en sputum) 
§ Purulent sputum (etterig door het feit dat in dat slijm ook een bijkomende bacteriële infectie is 

opgetreden) 
§ Dyspnea (= kortademigheid bij geringe inspanning) 
§ Vreemde lung sounds (wheezing (= piepend geluid), crackles (= geluid van verplaatsing van slijmen in 

luchtwegen)  
§ Cyanose (= blauwverkleuring van nagelbedden en lippen 

Diagnose 

§ Anamnese en fysiek/klinisch onderzoek 
§ Arteriële bloedgassen (hypercapnie/hypoxemia) à Vaak meer uitgesproken dan bij ephysemia  
§ Long functie testen à Gedaalde 1-seconde waarde 
§ Sputum analyse à Kijken of het slijm eventueel niet geïnfecteerd is, want dan is een mogelijke 

behandeling met een antibioticum nodig.  
§ Laboratorische testen à Vaak meer uitgesproken hypoxemia 

De zuustofspanning in het arteriële bloed zal door de nieren worden vastgesteld. De nier zal het hormoon 
erypoëtine vrijstellen en dat zal de productie van de rode bloedcellen ter hoogte van het beenmerg verhogen, 
wat een logisch compensatorische reactie is. Men ziet dan dat de patiënt een polycytemie vertoont (= een 
toegenomen aantal rode bloedcellen per volume eenheid bloed).  
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Behandeling 

§ Rookstop om verdere beschadiging tegen te gaan 
§ Longrevalidatie  
§ Farmacologische behandeling  

o Bronchodilaterende therapie à De diameter van de luchtwegen wordt ook geregeld door 
glad spierweefsel in de luchtwegen. Dit wordt aangestuurd door de orthosympaticus en 
parasympaticus. Een dergelijke medicatie vorm zorgt voor het stimileren van de 
orthosympaticus of het blokkeren van de parasympaticus.  

o Cortisone inhaleren (= werken anti-inflammatoir) 
o Antibiotica bij een sputum bacteriële infectie 

§ Zuurstof toedienen/zuurstof supplement 

Asthma  

Verschil COPD en Asthma: Asthma is met aanvallen, waarbij er obstructie ontstaat maar die volledig reversibel 
is tussen aanvallen door. Er zijn ook asthma-patiënten die progressief een factor 
irreversibele luchtwegobstructie hebben opgelopen, dit overlapt met COPD. à Asthma is 
in principe intermittente, reversibele aanvallen van luchtwegobstructie, maar op lange 
termijn kan bij onvoldoende behandeling kan er door een remodeling van de luchtwegen 
een aspect van persisterende luchtweg-obstructie ontstaan.  

Kenmerken  

§ Chronische inflammatie van de luchtwegen 
§ Herhaalde aanvallen of episodes van bronchoconstrictie, waarbij de patiënt op dat moment een 

wheezing vertoont, kortademig is en moet hoesten. Tijdens zo’n aanval zal er ook een toegenomen 
mucusproductie zijn. Tijdens de aanval is het moeilijk om die mucus op te hoesten door de 
bronchoconstrictie en zal de patiënt die vooral achteraf ophoesten.  

§ Bronchiale hyperresponsiviteit à Dergelijke aanvallen kunnen snel getriggerd worden.  

Oorzaken 

De oorzaak van asthma is een combinatie van complexe en onbegrepen omgevingsfactoren, genetische 
factoren en de interactie tussen deze twee. Wanneer asthma aanvallen optreden voor een leeftijd van 12 jaar 
is de genetische rol belangrijker, in tegenstelling tot de onset na 12 jaar waarbij vooral de omgevings-factoren 
een belangrijke rol spelen.  

Asthma wordt ook opgedeeld in twee vormen: atopisch/extrinsiek of non-atopisch/intrinsiek.  

1. Atopsiche asthma wordt uitgelokt door allergenen. 
2. Non-atopische asthma wordt niet uitgelokt door allergenen.  

Uitlokkende factoren 

Mogelijke triggers of precipiterende factoren: 

§ Fysieke inspanning à De luchtwegen voor een stuk uitdrogen en zeker als het koud weer is.  
§ Koud weer 
§ Bovenste luchtwegen infectie 
§ Stress 
§ Allergenen: 
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o Huisstofmijt  
o Pollen 
o Dierenepithelen 
o Schimmels 

§ Luchtverontreiniging (cfr. Sigarettenrook)  

Hier zien we wat er gebeurt bij zo’n asthma-aanval. Enerzijds zien we een 
(1) oedeem (= zwelling) van de wand van de luchtwegen. Er ontstaat een 
(2) contractie van het gladde spierweefsel, waardoor het lumen vernauwt 
en (3) er is mucusproductie. De combinatie van deze drie factoren geeft 
aanleiding tot de obstructie van de lagere luchtwegen.  

Klinische manifestatie  

Symptomen: 

§ Wheezing en tachypnea 
§ Dyspnea en hoesten 
§ Drukkend gevoel op de borst 
§ Excessieve sputum productie (moeilijk op te hoesten tijden de 

aanval zelf) 
§ Angstig en benauwend 

Diagnose 

§ Anamnese en fysiek/klinisch onderzoek (triggers nagaan, 
atopie nagaan…) 

§ Longfunctie testen  
§ Laboratorische studies (hypoxemie/hypercapsie) 
§ X-ray van de borstkas 

Behandeling 

§ Monitoren van de longfunctie à Peak flow meters (vervangt niet volledige sperometrie) 
§ Vermijden van eventuele allergenen of triggers in de omgeving 
§ Farmacologische behandeling 

o Bronchodilatatie à Geneesmiddelen die de gladde spieren van de luchtwegen relaxeren. Het 
effect van de orthosympaticus nabootsen of parasympaticus afremmen. 

o Anti-inflammatoire behandeling (cortisone inhalatie). 
§ Educatie aan patiënt & familie + actieplan vastleggen in het geval van een aanval 
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Hoofdstuk 8: veranderingen in de perfusie 

Het hart is een heel bijzonder orgaan. Tijdens de zwangerschap begint het hart al aan zes weken te kloppen en 
dat zal het ook de rest van het leven blijven doen. Het hart is een pomp die het lichaam van zuurstof voorziet. 
In het bijzonder hebben de hersenen een constante aanvoer van zuurstofrijk bloed nodig. Wanneer de 
doorbloeding van de hersenen plots stopt na een hartstilstand, kan men het bewustzijn verliezen binnen de 10 
seconden. Het hart blijft 24/7 kloppen doorheen het leven, met een gemiddelde frequentie van 60 tot 100 
slagen per minuut.  

Wij hebben een linker en een rechter hart, met elk een atrium (voorkamer) en 
ventrikel (kamer): 

§ Linker atrium (linker voorkamer) 
§ Linker ventrikel (linker kamer) 
§ Rechter atrium (rechter voorkamer) 
§ Rechter ventrikel (rechter kamer) 

Het linker- en rechter hart zijn een pomp die worden gescheiden door een 
septum of tussenschot. Dat septum bestaat uit twee delen, het ventrikel septum 
en het atrium septum.  

Daarboven vinden we in het hart ook 4 kleppen:  

1. Mitralisch klep (tussen LV en LA) 
2. Aorta klep (tussen LV en aorta) 
3. Tricuspidalisklep (tussen RV en RA) 
4. Pulmonalisch klep (tussen RV en longslag-ader of arteria pulmonaris) à Deze splitst in twee takken: 

één voor de linker long en één voor de rechter long (dus de linker – en rechter pulmonaire arteri). 

Het hart heeft 3 lagen: 

1. Het endocard ligt helemaal vanbinnen. Dit is de binnenbekleding van het hart die een onmiddellijk 
contact maakt met het bloed, dat in de voorkamer en de kamers aanwezig is. 

2. Het myocard is de hartspier. Deze is voor het LV dikker dan voor het RV, omdat het LV moet kunnen 
pompen in de aorta en dus in de grote bloedsomloop.  

3. Het pericard ligt buiten het hart en vormt het hartzakje.  

De systemische circulatie of de grote bloedsomloop (vertrekt uit het LV) is dus een deel van het hart- en 
vaatstelsel dat zuurtsofrijk bloed vanuit het hart, via de aorta, naar alle delen van het lichaam transporteert. Na 
het gebruik zal het zuurstofarm bloed terug transporteren naar het hart. Het vertrekt vanuit de grote slagader, 
wat verder vertakt naar aders en zo tot de haarvaten. Het is op het niveau van de haarvaten dat zuurstof en 
voedingsstoffen worden afgegeven aan de weefsels en afvalstoffen en CO2 worden opgenomen. Dit capillaire 
bloed (= bloed vanuit de haarvaten) wordt vervolgens terug verzameld uit de aders en mondt uit in de Vena 
Cava Superior (voor alles boven het hart, vb. de hersenen) & Vena Cava Inferior (alles onder het hart, vb. de 
nieren). Dit verzamelt allemaal in het RA.  

De pulmonaire circulatie of de kleine bloedsomloop (vertrekkend vanuit RV). De pulmonaire ateri brengt 
zuurstofarm en CO2 rijk bloed (!) naar de longslagader, die dan splitst naar links en rechts. In de longen zelf 
wordt er een heel netwerk van haarvaten gevormd. De CO2 gaat via de longen naar buiten en zuurstof zal door 
diffusie uit de lucht worden opgenomen. Op die manier krijgen we zuurstofrijk bloed (rood aangeduid). 
Zuurstof wordt gebonden aan hemoglobine en vervolgens aan het plasma. Dan wordt het bloed eigenlijk 

Kleurcode: Rood = zuurstofrijk bloed 

Blauw = zuurstofarm  

In de grote bloedsomloop is het bloed 
in de slagaders zuurstofrijk en het 
bloed in de aders zuurstofarm. In de 
kleine bloedsomloop omgekeerd. 
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verzameld in de pulmonaire venen en stroomt zo terug naar het LA. Er zijn in totaal 4 pulmonaire venen, twee 
links en twee rechts.  

Hier zien we de coronaire cirulatie (de kransslagaders): De aorta klep 
vormt de begrenzing met het LV. De eerste slagaders die afsplitsen zijn de 
2 coronairen (links en rechts). Ze ontspringen uit de aorta net nadat deze 
het LV verlaat. Eigenlijk zorgt het hart meteen voor zichzelf. De coronairen 
bezorgen vooral zuurtstofrijk bloed aan het myocard (= hartspier) en de 
andere componenten van het hart.  

De linker coronaire arteri verdeelt bloed aan de linkerzijde van het hart 
(dus LA en LV). Deze gaat dan splitsen in linker arteria circumflexum (deze 
slagader buigt zich rondom het hart) en linker arteria descendens (LAD). De rechter coronaire arteri gaat dan 
ook zo verder lopen aan de andere van het hart en mondt dan uit in de posterior descending arteria.  

Dit is een voor- en achter aanzicht van het hart.  

Collaterale circulatie à De eindtakjes van de linker – en rechter 
coronair vormen een soort van connecties (of overlap). Wanneer er 
een obstructie optreedt van een klein bloedvat, kan het bloed toch 
via een alternatieve route zijn weg vinden naar de weefsels. Dit kan 
helpen bij het beperken van de schade. Onderaan zie je eigenlijk wat 
er gebeurt bij een hartinfarct.  

 

Een pacemaker gaat het hart elektrisch aansturen. De 
elektrische activiteit van het hart kan worden gemeten 
a.d.h.v. ECG (elektrocardiogram).  

We hebben hier de sinoateriale knoop, die gelegen is in het 
RA, genereert een ritmisch pacemaker signaal dat essentieel 
is om de contractie van het hart aan te sturen. Dat signaal 
wordt doorgegeven aan het RA en het LA. De prikkel wordt 
doorgegeven aan de atrio-venticulaire knoop (op de grens 
tussen de atria en de ventrikels). De prikkel wordt hier even 
opgehouden (P-golf à (A) de ontlading of depolarisatie van 
de atria). Normaal is het inwendige van het hart negatief 
geladen en het uitwendige positief geladen, maar door middel van een elektrische prikkel zal deze geladenheid 
als het ware omdraaien: inwendig wordt positief geladen en uitwendig wordt negatief geladen. Dit is dan ook 
de aanzet tot contractie van die hartspiervezel.  

Daarna zien we een iso-elektrische lijn à Er verandert hier niks.  Dit is de tijd waar de prikkel wordt 
opgehouden in die atri-venticulaire knoop (vlakke lijn). Daarna wordt de prikkel doorgegeven naar beide 
ventrikels. Dat gaat via de zogenaamde bundel van His, die dan splitst in een linker-bundeltak en rechter-
bundeltak. Deze zullen aanleiding geven tot een heel systeem van vezels (de purkinje vezels), wat de laatste 
schakel is in het geleidingssysteem. Bijgevolg zal er zich een mooie gecoördineerde contractie voordoen van 
het LV en RV, die overeenkomt met (B) het Q-R-S complex.  
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Na een depolarisering is er uiteraard ook een repolarisatie vereist: het inwendige wordt opnieuw negatief en 
het inwendige wordt terug positief (T-golf). Op het ECG kan je enkel de repolarisatie van de kamers 
waarnemen, maar NIET die van de atria. De repolarisatie van de atria valt namelijk samen met het Q-R-S 
complex. De ventrikels hebben een grotere omvang, waardoor op dat moment de depolarisatie van de 
ventrikels (Q-R-S complex) overheerst.  

§ P-golf: De contractie van de atria. 
§ Q-R-S complex: De contractie van de 

ventrikels.  
§ T-golf: De repolarisatie van de 

ventrikels.  

Perfusie  

Perfusie is bloed stuwen doorheen een bloedvat naar een bepaald weefsel om daar zuurstof en 
voedingsstoffen te gaan aanvoeren. Dit omvat ook andere stoffen die je bijvoorbeeld via een infuus toegediend 
krijgt bij een ziekenhuisopname. We spreken in het algemeen over perfusievloeistoffen.  

Wat is vereist voor een goede perfusie?  

1. Goede ventilatie en diffusie.  
2. Longcirculatie (om zuurstof op te nemen en CO2 uit te 

ademen). 
3. Samenstelling van het bloed moet in orde zijn: een goed 

bloedvolume en de juiste componenten (vb. 
zuurstofsaturatie). 

4. Goede cardiac output (CO) of hartdebiet à Dit hangt 
samen met het hartritme én het slagvolume.  

5. Cardiac controlcentre in de hersenstam om de 
contractiekracht en hartfrequentie te regelen (via ortho- 
en parasympaticus) à Op die manier kan er ook worden 
gereageerd op veranderingen in bloeddruk 
(baroreceptoren meten de druk en geven deze informatie 
door aan het controlecenter). 

a. Ortho: toename in hartfrequentie 
b. Para: daling in hartfrequentie 

6. De impulsen van het geleidingssysteem moeten goed verlopen. Dit is uiteraard essentieel voor de 
gecoördineerde contractie van het hartspier.  

7. Een intacte coronaire ciruculatie van het hart, zodat de hartweefsels zelf goed doorbloed zijn. Enkel op 
die manier kan het hart zijn pompfunctie uitvoeren.  

8. De systemische circulatie moet uiteraard ook intact zijn om bloed te kunnen distribueren naar 
verscheidene weefsels en organen.  

9. De weefsels zelf moeten in staat zijn om zuurstof op te nemen. Bij een thiamine-vergiftiging ben je 
bijvoorbeeld niet meer in staat om zuurstof op te nemen.  

Veranderingen in perfusie 

Dit gaat vooral om het onvermogen om de weefsels adequaat van zuurstof te voorzien (oxigeneren) op het 
niveau van de haarvaten of capillairen in de weefsels. Er zijn verschillende factoren die kunnen instaan voor 
wijzigingen in de perfusie. We zullen hierbij 4 verschillende principes behandelen: 

Sinoateriale 
knoop

Bundel van 
His

Purkinje 
vezels
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1. Ventilatie-perfusie mismatch  
2. Stoornis in de circulatie zelf 
3. Stoornis in de cardiac output (CO) of het hartdebiet 
4. Excessieve eisen die worden gesteld aan die perfusie  

Ventilatie-perfusie mismatch  

Dit is de meest frequente oorzaak van hypoximie (= te lage 
zuurstofspanning in het bloed). Er kan op twee manieren afgeweken 
worden van deze ideale situatie: 

1. Inadequate ventilatie met een goede perfusie (vb. asthma 
aanval)  

2. Inadequate perfusie met een goede ventilatie (vb. 
longembool)  

Verstoorde circulatie 

1. SCHADE AAN EEN BLOEDVAT à  Hemorrhage: Het kan zijn dat er schade aan bloedvatwand ontstaat, 
waardoor er bloed verloren gaat. Een vaak voorkomend voorbeeld is in het geval van een trauma.  

a. Vb. Bij een dijbeenbreuk wordt er ook een grote slagader geraakt, waardoor er bloed 
verloren gaat. 

b. Vb. Een aneurysma (= zwakte, uitbochting van de bloedvatwand) en deze kan barsten en 
bloeden. Zo kan er zich een hersenbloeding voordoen ten gevolge van een aneurysma op één 
van de slagaders.  

c. Vb. Bij kanker of neoplasma à Bij longkanker kan een patiënt bloed ophoesten doordat een 
tumor een bloedvat aanvreet en beschadigt.  

2. INADEAQUAAT BLOEDVOLUME à Hypovolemie: Als we het voorbeeld terug nemen van de 
dijbeenbreuk en de patiënt verliest minimum één liter bloed. Op dat moment zal het totale 
bloedvolume dalen en zal de perfusie van andere weefsels in de problemen geraken.  

3. OBSTRUCTIE à Thrombosis: Een obstructie is vaak het gevolg van een trombose of 
bloedklonter. Klontervorming is eigenlijk een noodzakelijk proces na schade – als je 
accidentieel een bloedvat beschadigd, moet er klontervorming zijn in het herstelproces. 
Een klonter kan ook ongewenst optreden en dat is zowel mogelijk bij een ader als bij een 
slagader. Men gebruikt hier vaak the Virchow’s triad: de vorming van een trombose is 
het resultaat van een combinatie aan factoren.  

4. INADEQUATE BLOEDCOMPOSITIE à  Polycythemie: Een te hoog aantal rode bloedcellen. In dit geval 
neemt ook de viscositeit (= stroperigheid) van het bloed toe en gaat het minder goed stromen. Dit kan 
stoornissen in de circulatie teweeg brengen.  

Verstoorde CO 

1. VERANDERINGEN IN HET BLOED  
a. Door ernstige dehydratatie zal het totale bloedvolume dalen en dat zal ook het hartdebiet 

aantasten.  
b. Wanneer de bloedsamenstelling is veranderd treedt anemie (= bloedarmoede) op: Het aantal 

rode bloedcellen is sterk gedaald, dan zal de CO ontoereikend zijn, omdat de 
zuurstofcapaciteit te laag is.  
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2. VERSTOORDE VENTRICULAIRE POMPFUNCTIE  
a. Dit zien we bij hartfalen à Het hart is een pomp en die moet dus genoeg kunnen pompen om 

de blood flow naar de verschillende organen te kunnen garanderen.  
b. Bij een hartinfarct gaat een deel van de hartspier verloren. Deze hartspier is enorm belangrijk 

in de pompfunctie, dus wordt die pompfunctie wordt ontoereikend.  
3. STRUCTURELE HARTDEFECTEN 

a. Hartklepdefecten kunnen aangeboren of verworven zijn à  Bijvoorbeeld na een 
tandheelkundige ingreep kan een bacterie binnendringen en terechtkomen in de bloedbaan. 
Via de circiulatie kan die bacterie zich vastzetten op de hartkleppen en zo schade teweeg 
brengen (aangeworven defect).  

b. Septum defecten kan zich op het niveau van het atrium of van de ventrikels voordoen.  
i. (A) ATRIUM-SEPTUM DEFECT: Normaal is het gedeelte tussen het linker – en rechter 

hart dicht. Hier zijn er eigenlijk opening. Je krijft hierdoor een soort shunting van 
bloed.  

ii. (B) VENTRIKEL-SEPTUM DEFECT: Normaal is het gedeelte tussen het linker – en 
rechter hart dicht. Hier zijn er eigenlijk openingen. Je krijft hierdoor een soort 
shunting van bloed. Een deel van het bloed wordt in de aorta gepompt, maar een 
ander deel stroomt terug in het RV. Dit zal het OC aantasten.  

iii.  (F) DICHTE KLEP OF KLEPSTENOSE: Wanneer de klep onvoldoende opent, zal het 
ventrikel tegen weerstand moeten pompen en gaat er verhoudingsgewijs minder 
bloed naar de bloedsomloop. Ook dit leidt tot problemen met het hartdebiet. 

iv. (G) LEKKENDE KLEP OF KLEPREGURGITATIE: Het bloed wordt wel in de slagader 
gepompt, maar als die onvoeldoende terug sluit, zal een deel van het bloed 
terugstromen, waardoor er een daling van het hartdebiet optreedt.  

4. CONDUCTIEDEFECTEN 
a. Ventrikelfibrilatie à Er kunnen geleidingsstoornissen in het hart ontstaan, waarbij er geen 

synchrone contracties meer zijn maar eerder fibreren of fladderen. Er is geen gecoördineerde 
contractie meer, waardoor de pompfunctie in de problemen komt en het hartdebiet zal 
dalen. 

5. VERANDERINGEN IN DE PERIFERE VASCULAIRE RESISTENTIE  
a. Coarctatio aortae = een aangeboren vernauwing aan de aortaboog. Het 

hart zal via de aortaklep pompen, maar pompt tegen een heel grote 
weerstand. Dit kan opnieuw problemen geven met het hartdebiet.  

AED (= Automatische Externe Defibrilator). Door complicaties gaat het hart niet meer synchroon 
contraheren en zal het gaan fibrileren. Aan de hand van het AED-toestel zal men eigenlijk trachten het 
hart te resetten en terug te brengen naar een gecoördineerde contractie.  

 

Excessieve perfusie eisen 

1. EXTREEM ZWARE FYSIEKE INSPANNING à Dit kan ook bij een perfect gezond cadriovasculair 
systeem toch aanleiding geven tot problemen, omdat men het probleem gaat overbelasten. 
Iemand kan zodanig hoge eisen stellen aan zijn of haar cardiovasculair systeem dat het toch in de 
problemen komt. 
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2. METABOLE STOORNISSEN: vb. Hyperthyroidism à Een overmatige werking van de schildklier kan 
ervoor zorgen dat het gehele cardiovasculaire systeem overbelast geraakt.  

 
3. ANEMIE OF BLOEDARMOEDE: Bij een daling van hemoglobine in het bloed zal het cardiovasculair 

systeem onvoldoende zuurstof kunnen aanbieden aan verschillende organen. Dan zal het hart de 
hartfrequentie opdrijven om het sneller te doen rond draaien, wat een extra belasting is op het 
systeem. 

Concept map: 

 

Applicatie van verstoorde perfusie  

Algemene manifestaties bij een verstoorde perfusie  

Het voorkomen van dergelijke symptomen of een combinatie ervan hangt af van de aard/bron van de 
verstoring. 

§ Cyanose = blauwverkleuring van huid/slijmvliezen omdat weefsels nabij 
huidoppervlak/slijmvliesoppervlak (= binnenzijde ooglid/mond/…) een te lage zuurstofsaturatie 
hebben wat een te hoog gedesatureerd hemoglobine geeft wat dus voor de blauwe kleur zorgt 

§ Pallor = bleekheid van de huid wat veroorzaakt wordt door een gedaalde hoeveelheid 
oxyhemoglobine, niet door gedaalde zuurstofsaturatie, maar door de globale hoeveelheid 
hemoglobine 

§ Coolness = verminderde circulatie zorgt voor koude ledematen 
§ Oedeem of vochtophouding/zwelling à Vocht ophouden in lichaamsweefsels. Bij een trombose in het 

been zal de veneuze of aderlijke afvoer van het bloed uit het been in het gedrag komen. Hierdoor zal 
je been gaan zwellen. 

§ Kortademigheid 
§ Gestoorde groei = Vooral belangrijk bij aangeboren hartafwijkingen. Wanneer een kind opgroeit met 

een structurele hartafwijking en de cardic output ontoereikend is, zal dit gepaard gaan met een 
gestoorde groei.  

§ Tachycardie = te hoge hartslag, compensatiemechanisme à hypovolemie (= bloedvolume daalt) dus 
hartslag stijgt à boven 100/minuut 

§ Tachypneu = abnormale, snelle ademhaling als compensatiemechanisme bvb bij astma-aanval 
§ Moeheid  
§ Hypotensie = te lage bloeddruk 
§ Hypertensie = te hoge bloeddruk 
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§ Bloeden, blauwe plekken (bruising) à Bij stollingsproblemen kan er ook een verstoorde perfusie 
optreden.  

§ Abnormale hartgeruisen à Bij structurele hartdefecten, vb. een vernauwde hartklep.  

Diagnose 

Diagnostische technieken bij een verstoorde perfusie: 

§ Echocardiografie om de structuur van het hart te bekijken (vb. de kleppen), waarbij men ook gebruik 
kan maken van de Doppler ultrasonografie 

§ ECG om de elektrische activiteit van het hart te bekijken 
§ Beeldvormende technieken: Thoracale X-ray, MRI, CT-scan 
§ Cardiale catheterisatie 
§ Bloeddrukmetingen  
§ Stress test (de fietsproef à om de integriteit van het hart en de coronaire circulatie te beoordelen) 

Bloeddrukmetingen:  

§ Bovendruk of systolische bloeddruk: De systolen zijn de contractiefase van het ventrikel 
is à Aorta zet uit. 

§ Onderdruk of diastolische bloeddruk: De diastole gaat om de relaxatie van het ventrikel 
à Aorta neemt normale positie aan, wat ook nog wat voorwaartse beweging van het 
bloed genereert.  

In de context van bloeddruk gaat het over de contractie en relaxatie van het linker ventrikel, 
want we gaan de bloeddruk meten in de algemene circulatie of de grote bloedomloop, typisch 
aan de bovenarm. 

Hypertensie 

Hypertensie (= te hoge bloeddruk) is een progressief cardiovasculair syndroom dat we vaststellen aan de hand 
van een bloeddrukmeting en/of aanwezigheid van orgaanschade door die verhoogde bloeddruk. Wanneer je 
geen bloeddrukmetingen doet, kan het zijn dat je de diagnose stelt aan de hand van de symptomen van 
orgaanschade. Er zijn twee vormen te onderscheiden: 

1. Primaire hypertensie = Wanneer er geen aanwijsbare onderliggende oorzaak is (90-95%). 
2. Secundaire hypertensie (5-10%) à Bijvoorbeeld in de context van chronische nierziektes kan er 

ook een rinale hypertensie ontstaan, zeker bij jonge personen.  

De diagnostische criteria zijn sinds 2018 verscherpt à Dit wil niet zeggen dat al deze mensen onder medicatie 
moeten staan, maar omdat het duidelijk is aangetoond dat een verhoogde bloeddruk een cruciale risicofactor 
is voor gezondheidsproblemen is men hier strenger op geworden omtrent de criteria.  

§ SBP = Systolische bloeddruk 
§ DBP = Diastolische bloeddruk 
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Er zijn: 

(1) veel patiënten die het niet weten, omdat de bloeddruk niet gemeten wordt  
(2) patiënten met een verhoogde bloeddruk, maar die geen medicatie krijgen 
(3) patiënten met de diagnose, maar een niet-effectieve behandeling en blijven bijgevolg 

hypertensie vertonen 

Risicofactoren 

Hypertensie is voor de meeste patiënten nog steeds onbehandeld of ongecontroleerd! Wat zijn nu risico-
factoren voor hypertensie: (M) modifieerbare factoren, (R) relatieve factoren: 

• (M) Sigaretten roken & secondhand smoking 
• (M) Diabetes Mellitus 
• (M) Verhoogd cholesterol 
• (M) Overgewicht en obesitas 
• (M) Fysieke inactiviteit of lage fitheid 
• (M) Ongezond dieet (te veel alcohol- en zout-inname) 
• (R) Familiale voorgeschiedenis 
• (R) Toename in leeftijd 
• (R) Mannen (dus geslacht) 

Hypertensie is vaak a-symptomatisch voor een lange tijd en is eigenlijk een stille moordenaar. Daarom is 
screening enorm belangrijk!  

Klinische manifestatie 

Het kan ook zijn dat men de hypertensie gaat vaststellen aan de hand van verschillende klinische manifestaties, 
op het niveau van het CZS: 

• Een heel hoge bloeddruk kan zorgen voor hypertensieve encephalopatie à Het kan dus zorgen 
voor problemen ter hoogte van de hersenen met hoofdpijn, zichtsstoornissen, 
misselijkheid/braken. In de algemene bevolking schrijft men migraine of hoofdpijn vaak toe aan 
een hoge bloeddruk, maar die bloeddruk moet al héél hoog zijn om echt hoofdpijn te 
veroorzaken.  

• Een complicatie van een hoge bloeddruk is ook een stroke of hersenbloeding.  
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 Andere manifestaties kunnen zich ook voordoen op het cardiovasculaire systeem:  

• Wanneer iemand al jaren lang met hypertensie rondloopt, kan dit zorgen voor hartfalen. Het hart 
moet namelijk pompen tegen een verhoogde weerstand bij een hoge bloeddruk. Na jaren wordt je 
hart als het waren overbelast en wordt de pompfunctie ontoereikend.  

• Myocard infarct of hartinfarct 
• Een hoge druk in de bloedvaten is ook schadelijk voor de bloedvaten in de nieren en het netvlies. 

Daarbij kan er een functiestoornis van de nieren of gezichtsvermogen gepaard gaan.  

Diagnose 

• Anamnese en fysiek/klinisch onderzoek 
• Seriële bloeddrukmetingen à Een eenmalige verhoging van de bloeddruk is onvoldoende! 
• Laboratorium studies 
• Classificatie (ook belangrijk bij de bepaling van de behandeling):  

o Normale bloeddruk (bij waarden onder de 120 mm Hg) 
o Verhoogde bloeddruk (bij een druk bij 120-129 systolisch en onder 80 diastolisch) 
o Niet-farmacologische behandeling 

• Stage 1 hypertensia (130-139 mm Hg systolisch of 80-89 mm Hg diastolisch) 
o Niet-farmacologische behandeling, maar er kunnen éventueel al geneesmiddelen aan 

gekoppeld worden in kader van het risicoprofiel van de patiënt (vb. diabetes?) 
• Stage 2 hypertensie (> 140 mm Hg systolisch of > 90 mm HG diastolisch) 

o Niet-farmacologische én farmacologische behandelingen combineren 

Behandeling 

• Farmacologische behandelingen (antihypertensieve geneesmiddelen) 
• Niet-farmacologische behandelingen à Gericht op de risicofactoren: 

• Gewichtsreductie 
• Minder inname van alcohol, zout en verzadigde vetzuren 
• Meer inname van fruit en groenten 
• Meer aerobe fysieke activiteit 
• Aanbeveling van rookstop 

Myocard infarct (MI) of hartinfarct  

Dit berust eigenlijk op een totale occlusie (of verstopping/blokkage) van één of meerdere 
coronaire takken. Dit resultaat in ischemie en necrose (= dood) van myocard weefsel. De 
belangrijkste oorzaak hierbij heeft vaak te maken met atherosclerose.  

Risicofactoren 

• Leeftijd  
• Familiale voorgeschiedenis van CAD 
• Hypertensie 
• Roken  
• Verhoogd cholesterol  
• Samen voorkomen met diabetes mellitus  

à Op het moment van een hartinfarct kan iemand een normale bloeddruk hebben, maar ziet men 
bijvoorbeeld wel risicofactoren als roken of diabetes mellitus.  



 59 

Klinische manifestatie 

De klinische manifestaties van een myocard infarct à Variatie in functie van de grootte van het infarct én 
variatie in functie van de leeftijd.  

• Pijn in de borst of de borstkas wordt ingedrukt, wat kan uitstralen tot de linker arm, schouder of 
kaak 

• Vermoeidheid, futloos 
• Beangstigend gevoel à Men voelt dat er iets grondig mis is!  
• Kortademigheid  
• Zweten, pallor (= stressresponsen) 
• Misselijkheid, braken  

Het kan ook zijn dat het niet per se een pijn op de borst uitlokt, maar eerder een gevoel van indigestie. Zo kan 
men natuurlijk een infarct mislopen. Anderzijds heb je ook enkele manifestaties die eigenlijk complicaties zijn 
op zo’n hartinfarct, zoals: 

• plotse hartstilstand 
• ventrikel fibrilatie 
• shock 
• hartfalen.  

Diagnose 

Dit gebeurt door verschillende elementen te combineren: 

• Anamnese en fysiek/klinisch onderzoek  
o Angor of angina in het verleden  
o Risicoprofiel: Verhoogd cholesterol? Roker? 
o Bloeddrukmeting  

• Laboratorium studies (cardiac markers of necrose verklikkers): In het bloed kan je enkele stoffen 
detecteren die vrijkomen uit necrotische hartspiercellen.  

• ECG (heel typische ECG-afwijkingen)  
• Angiografie: Via kathetirisatie kan men de coronairen visualiseren (via contrastvloeistof) en op die 

manier vernauwingen vaststellen.  

Pijl = een vernauwing 

Sterretje = een obstructie 

à Aansluitend maakt een angiografie het meteen ook mogelijk om een 
interventie uit te voeren. 

 

 

Behandeling 

• Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk ingrijpt, want er kan een deel van de hartspier nog worden 
gered. Dit kan je doen door snel de bloedklonter op te lossen en de doorgankelijkheid van de 
coronair(en) terug te herstellen.  
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• Emergency management  
o Medical: extra zuurstof toedienen 
o Aspireren (aspirine toedienen) werkt in op de bloedplaatjes, wat de klontervorming kan 

remmen à Dit kan heel vroeg in het proces helpen 
o Nitroglycerine = geneesmiddel dat bloedvaten openzet 
o Fibrinolyse = geneesmiddelen die klonters kunnen laten oplossen 
o Morfine of andere sterke pijnstillers à De pijn kan zuurstofnood doen toenemen 

• Surgical  
• Long term treatment à Iemand die reeds een hartinfarct heeft gehad, zal de risicofactoren moeten 

aanpakken om toekomstige problemen met de coronairen te verhinderen.  
o Farmacologisch  
o Die inwerken op de bloedstolling of bloedplaatjes remmers 
o Nitraten (die de bloedvaten extra openzetten) 
o Statines (die de aanmaak van cholesterol in de lever remmen) 
o Lifestyle modificaties  

Chirugische ingrepen:  

1. Door middel van een katheterisatie kan men een 
zogenaamde stent inbrengen (via de lies). Met een 
ballon gaat met de kransslagader dilateren/uitzetten 
(ballondilatatie of ballon angioplastie). Meestal zit 
rond die ballon ook een stent die men tegelijk ook 
inbrengt. Men laat dat ballonnetje dan af. Die stent is 
ondertussen opengeplooid, blijft eigenlijk ter plaatse 
en houdt het bloedvat open. Hierdoor wordt de blood 
flow terug gerepareerd.  

2. Cardiac bypass graft surgery is een techniek waarbij men 
de blockage gaat overbruggen door een soort nieuwe 
route te creëren voor het bloed. Dit kan met een ader op 
het hart (links), maar het kan ook met een slagader 
(rechts).  
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Hoofdstuk 9: VERANDERINGEN IN DE HORMONALE EN METABOLISCHE REGULATIE 

Hormonen staan in verband met het zogenaamde endocrine systeem (= groep van weefsels zoals pancreas of 
schildklier, deze groep staat in verband met vrijstellen van hormonen in bloedbaan of circulatie). Deze 
hormonen werken dus als een chemisch signalisatie systeem, waardoor er kan worden gecommuniceerd met 
weefsels op afstand. In het lichaam zijn er verschillende signalisatie systemen die parallel werken:  

o Het endocrine systeem à hormonen 
o Het zenuwstelsel à zeer snelle signaaloverdracht 
o Het inflammatoir en immunologisch systeem à via chemische mediatoren signaliseren 

Kenmerken 

Hier gaat het om de hormonen, die een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben: 

1. De aanmaak en vrijstelling van hormonen is een gecontroleerd proces (hypothalamo-hypofysaire 
as)  

2. De feedback àDe hormoonlevels in het lichaam worden bijgestuurd door de negatieve én 
positieve feedbackloops. Ze koppelen dus terug naar de plaatsen waar de aanmaak en vrijstelling 
van hormonen worden geregeld.  

3. Hormonen vertonen voorspelbare patronen van secretie (vrijstelling) , metabolisatie (afbraak) en 
eliminatie.  
o Zo is de cortisolspiegel (à door de bijnier vrijgesteld) in het bloed een duidelijk patroon 

vertoont doorheen de dag, waarbij de laagste waarde rond middernacht is en de hoogste 
waarde in de vroege ochtend. Dit is de reden waarom patiënten met inflammatoire 
gewrichtslijden vooral ’s nachts meer last hebben, omdat de cortisolspiegel stijgt.  

o Bij ernstige leverschade (in de context bijvoorbeeld van levercirrose, bij alcoholisme) zal er 
een verminderde leverfunctie zijn. De lever is heel belangrijk in de afbraak van het hormoon 
oestrogeen (zowel bij mannen als vrouwen). Dit zorgt er dan voor dat er meer oestrogeen is 
in het bloed en kan zelfs zorgen voor een toename in het borstweefsel bij de man.  

o De bijnier maakt onder andere ook adrenaline aan. Dit is een stresshormoon en de 
zogenaamde afbraakproducten (of metabolieten) hiervan verlaten het lichaam via urine. Als 
de adrenalineregeling wil bestuderen, zal men typisch vragen aan de patiënt om gedurende 
de 24 uur zijn of haar urine te verzamelen en hierop de afvalproducten te bepalen. Zo 
voorkomt men fouten, aangezien de vrijstelling van adrenaline varieert doorheen de dag.  

4. Om een effect te hebben, moeten hormonen binden op receptoren aanwezig op het target- of 
doelweefsel. Zo krijg je bijvoorbeeld dat spierweefsel reageert op een groeihormoon, maar niet 
op het antidiuretisch hormoon. Er is dus een specifieke interactie tussen hormoon en receptor. 

5. Hormonen voeren een effect uit op die targetcells, weefsel en organen.  
o Zo zal insuline interageren met een insulinereceptor en zal zorgen voor glucoseopname in de 

spiercel, vetcel of levercel, aangezien zij insulinereceptoren hebben.  
o ! Soms is het effect op de targetcel dat het ene hormoon leidt tot de vrijstelling van een ander 

hormoon. Zo heb je het TSH (thyroid stimulerend hormoon) zal op de schildklier zorgen voor 
de vrijstelling van het thyroid hormoon.  
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De kenmerken verder uitgelegd 

1. Controlesysteem 

We hebben de hypothalamus en de hypofyse (in 
linker zijaanzicht van de patiënt): 

à De hypothalamus is echt een deel van de 
hersenen. Wat doet de hypothalamus? 

o Aanmaak van releasing hormones (vb. 
TRH, CRH GMRH, GHRH).  

o Aanmaak van Inhibiting hormones (vb. 
somatostatine). 

à De hypofyse bevindt zich onderaan de 
hersenen en hangt vast aan de hersenen met de 
zogenaamde hypofysesteel in verbinding met de 
hypothalamus.  

o Voorste gedeelte of anterior pituitary à Reageert op releasing & inhibiting hormones.  
o Achterste gedeelte of posterior pituitary à In de hypothalamus heb je cellen die ADH en oxytocine 

(borst à in kader van toeschietreflex, waarbij melkklieren melk hebben geproduceerd en het melk via 
contractie naar buiten zal brengen of belang bij weeën, dus contracties bij bevalling) rechtstreeks hier 
gaan vrijstellen.   

Er zijn eigenlijk twee scenario’s: 

1. Hypofyse zal zelf een hormoon vrijstellen dat rechtstreeks op een targetorgaan zal inwerken. Denk maar 
aan prolactine: De voorste hypofyse zal het prolactine hormoon vrijstellen en dat zal op het 
borstklierweefsel zorgen voor de melkproductie. 

2. Hypofyse zal zelf een hormoon vrijstellen dat effect heeft op een andere klier die op haar beurt een 
hormoon maakt.  

a. Denk maar aan TSH: Dit hormoon zorgt ervoor dat de schildklier op haar beurt thyroïd hormonen 
aanmaakt.  

b. FSH en LH gaan op de eierstokken of teelballen zorgen voor hormoonproductie van oestrogeen 
en testosteron.  

c. ACTH gaat op de bijnier leiden tot de vrijstelling van bijnierhormonen.  
o Het groeihormoon zal in beide richtingen werken (rechtstreeks én onrechtstreeks).  

o Heeft rechtstreeks effect op de lever en op de lever de productie van insuline-like-growth 
factor 1 stimuleert, die dan op zijn beurt effecten uitvoert. (zie 
acromegalie) 

o Ook een rechtstreeks effect.  

Een aantal van die releasing en inhibiting hormones die in een kleine plexus van 
bloedvaten worden vrijgesteld, dan met het bloed meereizen naar de voorste hypofyse 
en daar effect uitoefenen of cellen in die voorste hypofyse, die op hun beurt opnieuw 
hormonen zullen vrijstellen à Bijvoorbeeld: TRH wordt vrijgesteld, reist via de 
bloedbaan naar de voorste hypofyse. Hier zullen er cellen zijn die TSH zullen vrijstellen, 
die dan via de bloedbaan richting in de schildklier gaan (TRH à TSH à Thyroïd hormones in de schildklier).  

De rest op de figuur moeten we niet kennen. Enkel het verschil tussen de voorste – 
en achterste hypofyse is van belang.  
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2. Feedback mechanismen 

Negatieve feedback mechanismen  

Deze kan je eigenlijk vergelijken met het principe van een thermostaat. Stel, je stelt de 
gewenste thermostaat in op 21 graden, maar het wordt 22 tot 23 graden dan zal de 
verwarming af slaan. Wanneer de temperatuur daalt tot 20 graden zal de verwarming 
terug aan slaan. Dit is het principe van negatieve feedback. Dit is een systeem om een 
bepaalde evenwichtswaarde te bewaren. 

Voorbeeld: De hypothalamus zal TRH aanmaken, die op zijn beurt het TSH hormoon 
zal vrijstellen uit de anterieure hypofyse. Deze TSH zal via de bloedbaan reizen tot de 
schildklier, waarbij de schildklier het zogenaamde thyroïdhormoon zal maken. Er zijn 
eigenlijk twee schildklierhormonen: T3 & T4 (die 3 en 4 slaan op het aantal 
joodmoleculen in het hormoon). Wanneer de schildklier T3 & T4 aanmaakt en deze 
concentratie te hoog wordt, zal er een signaal worden gestuurd naar zowel de 
hypothalamus als de hypofyse. De TRH en TSH productie wordt bijgevolg geïnhibeerd 
en de concentratie van T3 en T4 zal opnieuw afnemen. Wanneer deze concentratie te 
laag wordt, zullen de hypothalamus en hypofyse gestimuleerd worden tot het 
vrijstellen van TRH en TSH à Op die manier zullen we via het negatief feedback 
systeem trachten de concentratie van de schildklierhormonen stabiel te houden.  

Positieve feedback mechanismen  

Voorbeeld: Oxytocine wordt eigenlijk vrijgesteld in de hersenen uit cellen die 
een oorsprong hebben in de hypothalamus en die projecteren naar de 
posterieure hypofyse. We gaan specifiek inzoomen op de rol van oxytocine bij 
de contracties van de baarmoeder (bij een bevalling dus).  

Na 9 maanden zwangerschap zal het kind wat indalen. Het hoofd van het kind 
zal wat duwen op de cervix. Dit geeft wat stretch op de cervix of ook wel 
ontsluiting genoemd. In die cervix zitten stretchreceptoren die die uitrekking 
voelen en via zenuwimpulsen eigenlijk naar de hersenen koppelen. Hierdoor 
ontstaat er een vrijstelling van oxytocine. Dit gaat via de bloedbaan de 
baarmoeder bereiken, waar er dan ook receptoren zitten voor oxytocine. Dit 
leidt tot contractie van de baarmoeder. Door de contractie van de baarmoeder 
wordt het kind nog meer naar beneden gedrukt à Er ontstaat meer stretch op 
die cervix à Meer oxytocine vrijstelling à …  

Dit is ook wat een vrouw zal ondervinden tijdens zo’n bevalling. Het kind daalt 
in en in het begin zijn de contracties vrij mild, maar naarmate het 
bevallingsproces verder gaat, worden de weeën frequenter en intenser. 
Uiteindelijk wordt de cervix steeds verder opengezet en het kind wordt 
geboren. Op het moment dat het kind is geboren, wordt die hele cyclus 
eigenlijk onderbroken: de stretch op de cervix neemt af, waardoor de positieve 
feedback ook wordt afgebroken.  
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3. Receptor binding  

Hormonen zullen enkel interageren met targetorganen die een specifieke receptor 
hebben voor het hormoon in kwestie. Er zijn eigenlijk twee belangrijke types 
receptoren te onderscheiden: 

1. Surface receptoren bevinden zich aan het celoppervlak en zitten ingebed in het 
celmembraan. Een voorbeeld hiervan is insuline, waar de receptoren gelegen 
liggen op spier-, vet- en levercellen.  

2. Intracellulaire receptoren bevinden zich binnenin de cel. Een voorbeeld hiervan 
is de schildklierhormoon receptor die dus in de cel gelegen is. Het hormoon zal 
eigenlijk de cel binnengaan en dan pas interageren.  

Na de binding zullen er meerdere signalisatiesystemen worden geactiveerd, die 
uiteindelijk een wijziging teweeg brengen in die targetcel. Hierdoor zal het gedrag van 
de targetcel dus wijzigen.  

Wijzigingen in het hormonaal functioneren 

Oorzaken 

Er zijn verschillende manieren waarop er een storing van het hormonaal functioneren kan optreden: 

1. Stoornis in de endocrine orgaan zelf 
a. Genetische afwijkingen à Bijvoorbeeld zijn er aangeboren of congenitale ziekten waarbij de 

schildklier onvoldoende werkt (hypothyreoïdie).  
b. Auto-immuunziekte à Bijvoorbeeld de ziekte van Hashimoto (auto-immune aantasting van 

schildklier) 
c. Infectie  

o Tumoraal proces ter hoogte van een endocrien orgaan à Bijvoorbeeld een secundaire 
oorzaak van diabetes mellitus is door pancreaskanker.  

o Bestraling à Stel iemand heeft een tumor ter hoogte van het hoofd of de hals. De schildklier 
bevindt zich eigenlijk ter hoogte van de luchtpijp aan de voorzijde van de hals (adamsappel). 
Wanneer een slokdarmkanker zou worden bestraald, kan er ook schade optreden aan de 
schildklier.  

o Trauma à Soms kan bij een hoofdtrauma (bv. door een auto-ongeval) kan het zijn dat de 
hypofysesteel afgerukt is. De connectie tussen de hypothalamus en hypofyse is dus verloren.  

o Medicamenteuze oorzaken à Lithium dat wordt gebruikt bij bipolaire stoornissen kan een 
stoornis van de schildklierfunctie teweeg brengen (hypothyreoïdie = functieverlies van 
schildklier).  

2. De organen zijn intact, maar er is toch een teveel of tekort aan hormonen 
a. Na de menopauze valt de vrouwelijke cyclus stil en wordt er ook minder oestrogeen vrijgesteld. Dit 

kan enkele problemen teweeg brengen, zoals osteoporose.  
b. Cortisol wordt ook meer vrijgesteld bij stress. Wanneer iemand onder aanhoudende stress staat en 

meer cortisol dan gemiddeld vrijstelt, kan dit ook heel wat negatieve effecten met zich meebrengen 
op de gezondheid.  

3.  Probleem ter hoogte van de receptoren 
a. De ziekte van Graves à Antilichamen binnen een auto-immuunproces zullen binden op de TSH-

receptor.  
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4. Verstoorde celrespons  
1. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij Diabetes Mellitus Type II (insulineresistentie) à Er is insuline, maar 

de respons op die insuline is verstoord.  
5.  Verstoorde feedbackmechanismen 

2. Bijvoorbeeld een hypofyse tumor à Het kan uitgaan van cellen die prolactine maken bijvoorbeeld 
(noemt men een prolactinoom). Die tumor gedraagt zich meer autonoom en is dus niet meer 
onderhevig aan die negatieve feedback. Deze tumor maakt dus prolactine, maar dit wordt niet in 
evenwicht gehouden door die negatieve feedback. Bijgevolg krijg je een prolactine overproductie. Dit 
kan leiden tot melkproductie bij een vrouw die helemaal niet zwanger is en dus ook helemaal geen 
borstvoeding geeft.  

6.  Verstoorde metabolisatie en eliminatie  
3. De lever en de nier spelen hierin een belangrijke rol. Bij levercirrose kan het dus zijn dat de oestrogeen 

concentratie uit balans is.  

Klinische manifestatie 

Wat zijn nu algemene manifestaties bij een gewijzigde hormoonfunctie? Deze uitingen zijn afhankelijk van een 
specifiek niveau en de activiteit van het target voor dat bepaald hormoon.  

o Groei  
o Reproductieve functie 
o Metabolisme  

Groeihormoon à Een tekort aan groeihormoon leidt natuurlijk tot een kleiner gestel. In tegenstelling tot een 
overmaat aan het groeihormoon, waarbij er twee situaties te onderscheiden zijn: voor én na de puberteit. De 
puberteit kent een groeispurt (onder invloed van de geslachtshormonen, niet de groeihormonen). Die 
groeispurt heeft als gevolg dat de groeischijven zullen sluiten, waardoor verdere groei wordt geblokkeerd. Dit 
zorgt ervoor dat je twee specifieke beelden krijgt: 

1. Acromegalie: Wanneer iemand na de puberteit een teveel heeft aan groeihormoon-productie (vaak 
door een goedaardige hypofyse tumor), gaat men niet meer in de lengte groeien, want de 
groeischijven zijn dicht. 

2. Wanneer zo’n overproductie van het groeihormoon zich vóór de puberteit voordoet (cfr. ^^), zal dit 
ertoe leiden dat de persoon in de lengte zal groeien. Dit kan zorgen voor gigantisme.  

Diagnose 

Hoe gaan we stoornissen in de hormoonfunctie detecteren? 

o Anamnese (vb. de evolutie van de groei?) en klinisch onderzoek 
o Laboratorium onderzoek à Hormoonspiegels bepalen op basis van serum/bloed of urine (meestal na 

een 24-uur urine collectie). PAS OP: Bij dergelijk onderzoek is het ook belangrijk om te kijken naar welk 
moment van de dag je een bepaald hormoon zal doseren. Voor sommige hormonen zijn er hele grote 
veranderingen doorheen de dag, dus daar moet je zeker van op de hoogte zijn.  

o Stimulatie testen, waarbij men bijvoorbeeld GNRH gaat toedienen. Op die manier kan men kijken naar 
de respons op het niveau van oestrogeen en progesteron. Heel die as kan hierdoor een stuk worden 
bestudeerd.  

o Beeldvorming, want er is al een aantal keer het begrip ‘tumor’ gevallen (cfr. hypofyse tumor). Dus met 
andere woorden een hersenscan!  

o Genetische testing 
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Behandeling 

De behandeling voor stoornissen in de hormoonfunctie is afhankelijk van de oorzaak. In algemene termen kan 
je eigenlijk zeggen dat bij: 

o Excessieve hormen  
o Verwijderen van de tumor (cfr. acromegalie) 
o Verwijderen van een (deel van) endocriene klier (cfr. ziekte van Grave) 
o Medicijnen die het effect van een hormoon blokkeren (cfr. ziekte van Grave) à Bètablokker 

geven om de tachycardie (= te snelle hartslag) naar beneden halen. Vaak is dit in afwachting 
van een meer definitieve behandeling.  

o Medicijnen die de vrijstelling van een hormoon remmen (cfr. acromegalie) à Somatostatine 
analogen die kunnen worden toegediend, die de vrijstelling van groeihormoon zal remmen.  

o Hormoon tekorten 
o Medicatie om de hormonale vrijstelling stimuleren of het hormoon vervangen. 
o Vrijstelling stimuleren à GNRH-analogen gebruiken bij vrouwen die niet ovuleren.  
o Hormoon vervangen/aanvullen à Insuline toedienen bij Diabetes Mellitus.  

Hyperthyroidisme  

Hyperthyroidisme is een overmatige werking van de schildklierfunctie.  

Oorzaken 

o Een overmatige productie van TSH  
o Een overmatige stimulatie van de schildklier (niet door TSH, maar door een andere factor), dan komen 

we eigenlijk meteen uit tot de ziekte van Graves à Dit is de meest voorkomende vorm van 
hyperthyroïdisme in de VS (en ook hier). Dit is een auto-immunziekte, waarbij een bepaald 
antilichaam (IgG) bindt aan de TSH-receptor. Hierdoor wordt de schildklier geactiveerd, meer bepaald 
overgeactiveerd. Het is niet duidelijk wat de trigger is tot de auto-immunziekte, maar men weet wel 
dat zowel genetische als omgevingsfactoren hierbij een belangrijke rol 
spelen.  

Vanuit de hypofyse wordt TSH vrijgesteld dat via de bloedbaan de TSH-
receptor zal stimuleren op de schildkliercellen. Die schildkliercellen worden 
aangezet bij hormoonsynthese (T3 & T4) bij een dergelijke interactie op de 
receptor. In een normale conditie wordt dit proces geleid door een negatief 
feedback systeem richting de hypothamale-hypofysaire as.  

Bij de ziekte van Graves wordt er een abnormaal antilichaam 
geproduceerd. Het zijn de B-cellen die antilichamen vormen. Bij dit 
auto-immuunproces zullen deze antilichamen binden op de TSH-
receptor. Wat merkwaardig is, is dat deze binding zorgt voor een 
gelijkaarde effect alsof er TSH zou binden aan die TSH-receptor. Dit 
wil zeggen dat deze schildkliercellen worden aangezet tot 
hormoon-synthese (van T3 en T4). Het enige wat hier ontbreekt is 
de negatieve feedback controle. Het is niet zo dat deze er helemaal 
niet is, maar ze is ontoereikend. De lus is namelijk onderbroken, 
want de antilichamen blijven de TSH-receptor stimuleren, wat zorgt 
voor een T3- en T4-overproductie.  
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Er is naast de T3- en T4-overproductie nog een ander effect. Een tweede effect is dat van hyperplasie. De 
schildklier zal dus vergroten (de zwarte lijn op de tekening geeft de normale omvang van de schildklier weer, 
maar je kan zien dat dit duidelijk vergroot is). Men spreekt hierbij ook over een ‘krop’, ‘struma’ of ‘goiter’.   

Wat ook opmerkelijk is, is dat deze antilichamen zich ook kunnen binden aan weefsel in de ogen (achter de 
oogkas). Dit leidt dan tot inflammatoire processen en allerlei secundaire effecten. Om die reden kan men het 
karakteristieke beeld van uitpuilende ogen of exoftalmie vertonen.  

Klinische manifestatie 

Klinische manifestaties voor ziekte van Graves: (meest-voorkomende schildklieraandoening) 

o Goiter of krop = opgezette schildklier in de hals 
o Exoftalmie (als deel van dat auto-immuunproces à toename van weefsel achter het oog) 
o De toegenomen schildklierhormonen zullen onze metabolisme wat 

opdrijven à Veel energie verbruiken of verbranden. Gevolgen van 
overmatige T3 en T4: 

o Vermageren (door meer verbranding)  
o Agitatie à Vaak een reden om contact te maken met de 

gezondheidszorg 
o Tachycardie (=verhoogde hartslag) en palpitaties (= 

hartkloppingen) 
o Spierzwakte, tremoren (= beven) 
o Darmwerking versnellen (diarree) 
o Warmte-intolerantie, zweten, vaak te warm & kunnen niet tegen 

de warmte 
o Uitgedund haar 

Er kunnen ook stoornissen van de reproductieve functie, door de excess aan schildklierhormoon.  

Diagnose 

o Anamnese en fysiek/klinisch onderzoek (hartkloppingen, diarree, overmatig zweten, 
wartme intolerantie, aanwezigheid krop…) 

o Laboratorium testen: bepalen van hormoonlevels! 
o TSH, T3 en T4 levels bepalen 
o TSH kan heel heel laag zijn (want de negatieve feedbacklus is nog intact) 
o T3- en T4 overproductie 
o Antilichamen bepalen (om andere vormen van hyperthyroidisme uit te sluiten) 
o De opname van een kleine dosis radioactief jodium door de schildklier kan 

meten 
o T3 à 3 joodmoleculen verwerkt in het schild-klierhormoon 
o T4 à 4 joodmoleculen verwerkt in het schild-klierhormoon 
o Bij de ziekte van Graves is de jodium-opname veel sterker en is de 

schildklier in volume toegenomen (de goiter). 
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Behandeling 

o Farmacologisch (geneesmiddelen) 
o Thyrostatica à geneesmiddelen die de productie gaan afremmen 
o Bèta-blockers à Om tachycardie (ten gevolge van de overproductie) af te remmen. Dit is dus 

eerder de effecten van het hormoon gaan blokkeren. 
o Radioactief jood kan ik een kleine hoeveelheid gebruikt worden om met een speciale camera de 

opname van jood in de schildklier te bekijken. Bij het werken met een grote hoeveelheid kan je door 
een soort inwendige bestraling die schildklier volledig of gedeeltelijk vernietigen. Op die manier kan je 
de T3- en T4-producerende cellen reduceren à Bij deze behandeling kan men makkelijk ‘door- 
schieten’, waardoor er eigenlijk te weinig T3- en T4-producerende cellen overblijven. Hierdoor moet 
de patiënt vaak wat schildklierhormonen bijnemen om dit toch in evenwicht te brengen.  

o Chirurgische verwijdering van de schildklier (gedeeltelijk of volledig).  

Hypothyroidisme  

Hypothyroidisme is een verzamelnaam van aandoeningen, waarbij een ondermatige werking van de 
schildklierfunctie aan de basis ligt.  

Oorzaken 

o Congenitale hypothyroïdie à Daarom doen we onder andere een hiel-prik net na de geboorte (neo-
natale screening). Wanneer je kind hiermee wordt geboren dan gaat tijdens de zwangerschap wel alles 
oké (want het kind krijgt schildklierhormonen via de moeder), maar vanaf de geboorte zal het kind 
hier zelf voor moeten zorgen. Als de schildklier dus onvoldoende werkt, zal het kind een klinisch beeld 
van cretinisme (= combinatie van verminderde groei en mentale retardatie) ontwikkelen. Het is dus 
curciaal om dit vroegtijdig op te merken en dit kind te behandelen met schildklierhormonen.  
à door genetische defecten 

o Verworven hypothyroïdie à Doorheen het leven gaat er iets fout met de productie, vb door:  
o Verstoorde synthese van schildklierhormoon 
o Vernietiging van de schildklier  
o Verminderde secretie van TSH of TRH (probleem van het aansturen op het niveau van 

hypothalamus-hypofyse) 
à door auto-immuunziekte cfr. ziekte van Hashimoto (= auto-imuunproces waardoor schildklier 
wordt aangetast en minder hormonen produceert) 
à door schade aan de schildklier (cfr. Chirurgische verwijdering of radio-jood behandeling bij 
hyperthyroïdie) of schade aan de hypothalame-hypofysaire as (cfr. auto-ongeval met hoofdtrauma à 
Hypofysesteel breekt af) 
à door jood deficiëntie à Aan de zee zit er meer jood in de lucht, dus “zeelucht nodig” verwijst hier 
naar  

Klinische manifestatie 

De symptomen kan je wat omdraaien met die van de ziekte van Graves. Je hebt hier namelijk een gedaald 
basaal metabolisme. 

o Vermoeidheid, energieverlies  
o Spierzwakte  
o Gewichtstoename  
o Koude intolerantie 
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o Constipatie (want darmfunctie vertraagt) 
o Verstoorde reproductie 
o Dementieel beeld met een verstoord geheugen of andere cognitieve functies à Bij een vermoeden 

van dementie gaat men vaak ook onderzoek doen naar hypothyroïdie. Hetzelfde geldt bij een 
vermoeden van depressie: een verminderd energieniveau is niet altijd ten gevolge van een depressie 

Behandeling 

Thyroid hormone replacement therapy à Levothyroxine: Een synthetische langwerkende vorm van 
schildklierhormoon of thyroxine. Hierbij kunnen we het tekort aanvullen. Dit kan men op punt zetten door te 
evalueren aan de hand van een bloedonderzoek om de waarden van het schildklierhormoon in een normale 
range te krijgen en te behouden. 
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Hoofdstuk 10: VERANDERINGEN IN DE FLUÏDE EN ELECTROLYTISCHE BALANS 

Hydrostatische (groene pijl) en oncotische druk (paarse pijl): Op de afbeelding zie je 
een haarvaatje/cappillair afgebeeld. Op het niveau van de haarvaatjes spelen deze 
belangrijke krachten in. Deze twee hebben als het ware een tegengesteld effect. 

De hydrostatische druk creëert een druk in het bloedvat waardoor vocht uit het 
bloed doorheen de wand van het haarvaatje wordt geduwd naar de zogenaamde 
interstitiële ruimte (= de ruimte tussen de cellen). 

De oncotische druk is een vorm van osmotische druk specifiek 
veroorzaakt door eiwitten (in het bijzonder albumine, dat je ziet in het 
bloed). Albumine in het bloed trekt als het ware vocht aan uit de 
interstitiële ruimte naar het capillair of haarvaatje. 

Er is een soort gradiënt in deze beide drukken bestaat, van aan (1) de arteriole zijde naar (2) de 
venule zijde (= klein adertje). De hydrostatische is het grootst aan de arteriële zijde van het 
capillair, terwijl de oncotische druk het grootst is aan de venule zijde van het capillair. Dit komt 

doordat vocht aan de arteriële zijde wordt uitgeperst, dus de hydrostatische druk neemt af over de lengte van 
het cappillair. Aan de andere kant ontstaat er een indikking door toename van oncotische druk, dus het het 
vocht gaat naar de veneuze zijde van het cappillair.  

 Oedeemvorming 

Het normale systeem 

(A) De lymfevaten zijn heel belangrijk in het immunologisch systeem, maar ook in het 
circulatoir systeem. De lymfevaten een open systeem (in tegenstelling tot de bloedvaten). 
Het vocht dat wordt uitgeperst door de hydrostatische druk is niet in balans met het vocht dat 
terug wordt gerecupereerd naar het capillair door de oncotische druk. Per minuut zal in het 
lichaam ongeveer 14 ml vocht in de interstitiële ruimte worden gebracht aan de arteriële 
ruimte. Dit komt overeen met 20 liter per dag. Wanneer we kijken naar de venueze zijde 
wordt er per minuut ongeveer 12 ml vocht verplaatst, wat overeenkomt met 17 liter per dag. 
Dit bedraagt dus een nettoverschil van 3 liter per dag. Die 3 liter die overblijft in de 

interstitiële ruimte wordt afgevoerd via de openstaande lymfevaten. Uiteindelijk 
zal het lymfestelsel dit terug in de bloedbaan brengen en is de cirkel rond.  

Hydrostatische druk 

(B) De pathologische toename van de hydrostatische druk. Dan zal er in feite netto meer vocht 
worden uitgeperst. Dit zien we bijvoorbeeld bij hartfalen: De pompfunctie van het hart is 
ontoereikend en dan zal de veneuze terugkeer naar het hart ontoereikend zijn en krijgen we een 
verhoogde hydrostatische druk. Dit kan voor een typische zwelling in voeten/enkels zorgen. 

Oedeemvorming 

(C): Oedeemvorming door een verminderde oncotische druk. Dit is een situatie die we bij 
levercirrose kunnen zien door een verminderde productie van albumine. 

B & C geven aanleiding tot pitting oedeem (= putjes drukken precies in het oedeem door een 
ophoping van het intersitiële vocht). Dit gebeurt typisch aan de enkels en onderbenen. 
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(D): Oedeemvorming door een toegenomen permeabiliteit van de bloedvaten. Dit is een situatie die we 
hebben gezien in de context van inflammatie. 

Lymfe-oedeem 

(E): Dit noemt men ‘lymfe-oedeem’ die ontstaat door een obstructie van de lymfevaten. In de afbeelding zie je 
bijvoorbeeld een tumor die dient als obstructie. 

Levercirrose 

Cirrose is een leverziekte waarbij gezonde levercellen vervangen worden door bindweefsel, een soort van 
littekenweefsel. De lever krimpt hierdoor, wordt hobbelig en kan haar functie niet goed meer vervullen. 

Functies 

o Metabolisme van koolhydraten, vetten en eiwitten. 
o Detoxicatiefunctie: alcohol en geneesmiddelen afbreken. 
o Omzetting van ongeconjungeerd naar geconjungeerd bilirubine (icterus) 
o Verteringsfunctie: productie van gal. 
o Synthese van eiwitten, vb. Albumine (cfr. oncotische druk) 
o Afbraak van bepaalde stoffen, vb. hormonen. 

Doorbloeding! De lever krijgt een dubbele aanvoer van bloed, in tegenstelling tot de meeste 
organen die een arteriële bloedaanvoer en veneuze bloedafvoer hebben. Lever krijgt bloed 
via: 

o Arteria hypatica 
o Vena porta = bloedafvoer wordt hier verzameld 

De lever is een soort schakelstation dat vanuit het maag-darm systeem afkomstig is: maag – 
darm – pancreas (en milt) ® De afvoer van deze organen wordt verzameld in de vena porta in 
plaats dat dit rechtstreeks naar de vena cava inferior zou gaan. Het gaat dus eerst via de 
poortader (!!) naar de lever. De lever is de eerste belangrijke eerste passage voor dat bloed.  

Oorzaak 

Levercirrose ontstaat door een aanhoudende en langdurige beschadiging van de lever, vb. door een 
chronisch alcohol misbruik of een chronische hepatitis infectie. Deze aanhoudende schade in de lever 
veroorzaakt een verlittekening in de lever (groen): levercellen worden afgebroken en er ontstaat een 
hard littekenweefsel. Tegelijkertijd probeert de lever te regenereren als poging om die functie opnieuw 
op te nemen. Hierdoor ontstaan er modules aan levercellen (rood). Deze processen geven eigenlijk 
aanleiding tot een lever die kleiner is van volume, hard is en die een hobbelig oppervlak heeft. 

Klinische manifestatie 

1. Er is een verlies van hepatocyten (= levercellen) door de schadeà ontstaan van geelzucht of icterus. 
2. !! De vorming van ascites = Wanneer de lever cirrotisch is, wordt er een overdruk in de poortader 

gecreëerd (= portale hypertensie). De lokale doorstroming door de lever wordt hierdoor bemoeilijkt. 
Dit leidt dus tot een verhoogde druk in die vena porta.  
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à (1) Het verlies aan leverfunctie en (2) de portale hypertensie zullen leiden tot de vorming van 
acytes (= vocht) in de buikholte. 

 (1) Enerzijds zal de weerstand van de doorbloeding in de lever toenemen. De 
lever is namelijk cirrotisch (= litteken). Dit leidt tot een gestegen druk in de vena 
porta, ook wel portale hypertensie genoemd. 

(2) De lever is in de problemen. De synthese van albumine daalt bijvoorbeeld, 
waardoor er een daling is in het plasma van de oncotische druk. Er is terug een 
onevenwicht tussen de toegenomen hydrostatische druk en de afgenomen 
oncotische druk in de vena porta. De vena porta bevindt zich in de buikholte. Het 
resultaat hiervan is dat er vocht wordt uitgeperst die in de buikholte zal 
terechtkomen. 

  Dit is een voorbeeld van ascitose. Dit leidt tot een enorm ongemak voor de 
patiënt, gewichtstoename en toename van de buikomtrek. Wanneer de patiënt 
neerligt zal het vocht door de zwaartekracht naar de rug vloeien. Als je dan klopt 
op de buik zullen de flanken vol of dof klinken en de voorzijde van de buik zal hol 
klinken. (je ziet hier ook icterus) 

Diagnose 

o Fysisch onderzoek 
o Hoeveelheid ascitesvocht opvolgen door het lichaamsgewicht in het oog te houden 
o Meten van de buikomtrek (abdominal girth measurement) 
o Ascitesvocht analyseren à Het risico is namelijk dat het vocht kan besmet geraken (complicatie: 

bacterial peritonitis: buikvliesontsteking). Wanneer men bij een punctie bacteriën kan kweken, 
hebben we te maken met een geïnfecteerde ascites, want dat vocht moet normaal steriel zijn. 

Behandeling 

Voor levercirrose en in het bijzonder de ascites: 

o Zoutarm dieet * 
o Geneesmiddelen die zorgen voor een toegenomen diurese om zo extra vocht af te voeren * 
o Albumine toediening om de oncotische druk te doen stijgen 
o Paracentese = buikholte doorprikken met holle naald en vocht aflaten 

* Zoutarm dieet en diurese zorgen ervoor dat de hydrostatische druk zal dalen. 
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Hoofdstuk 11: VERANDERINGEN IN DE VOEDING ALS PATHOLOGISCH BASISMECHANISME 

Ijzergebrek, anemie of bloedarmoede 

Ijzer is heel belangrijk voor de aanmaak van rode bloedcellen (zoals foliumzuur en vitamine B12). Dergelijke 
tekorten kunnen zorgen voor anemie (= reductie van totale massa van circulerende rode bloedcellen, uiting van 
onderliggend probleem. Waarvan meest frequente vorm ijzergebrek). Ijzer is levensbelangrijk voor de synthese 
van hemoglobine (met ijzeratoom dat magneet is voor zuurstof) en dus ook voor zuurstoftransport. Er is een 
probleem met ijzernood voor de ontwikkeling van de rode bloedcellen die niet kan gelenigd worden door de 
aanwezige ijzervoorraad. We hebben wel een bepaalde ijzeropslag, maar ook deze kan tekortschieten. 

Oorzaken 

o Onvoldoende ijzerinname à Vaak te zien bij vegetarische eters, aangezien vlees een belangrijke bron 
van ijzer en deze moet je dan uiteraard gaan compenseren, maar niet iedereen doet dat. 

o Relatief ijzertekort à De inname is voldoende, maar de behoefte aan ijzer is sterk gestegen, waardoor 
je er toch onvoldoende hebt. Typisch tijdens: 

o Tijdens de zwangerschap à Ook de foetus heeft nood aan ijzer 
o Tijdens de adolescentie à IJzer is enorm belangrijk voor de groei! 

o Relatief ijzertekort à De inname is voldoende, maar er treedt ook ijzerverlies op: 
o Tijdens de menstruatie à Je verliest ook ijzer in het bloed 
o Aambeien die bloeden kan ook aanleiding geven 

o In theorie wordt er voldoende ijzer ingenomen, maar er is onvoldoende absorptie. Het grootste 
gedeelte van ijzer wordt in het eerste deel van de dunne darm opgenomen (duodenum). Als er 
problemen zijn bij die lokale darm, dan krijg je ondanks een goede inname een verstoorde absorptie 
en bijgevolg ook een ijzertekort. 

Hemoglobine bestaat uit vier subunits à In elk van deze 
subunits zit een haem-molecule (HAEM) en hierin zit een 
ijzeratoom (4 ijzeratomen (groen): elk atoom kan binden met 
een zuurstofmolecule). Bij een bloeduitstrijkje van ijzergebrek 
anemie zie je dat: 

o Het aantal rode bloedcellen verminderd is 
o Bij deze RBC zitten bleke RBC die ook kleiner zijn (micro-
cytaire en hypochrome anemie: bleke kleine celletjes) à In 
deze cellen zitten weinig hemoglobine- molecules die kunnen 
binden met zuurstof. Ook bij de aanmaak van de RBC was er 
een tekort aan hemoglobine waardoor ze een stuk kleiner zijn. 

Deze vorm van anemie is meestal een toevallige ontdekking bij een routineuze bloedafname. 

Klinische manifestatie 

o Lang asymptomatisch à Pas problemen wanneer er ontoereikende capaciteit van zuurstoftransport 
ontstaat in het bloed. 

o Conjuctiva palllor = Bleekheid van de huid en slijmvliezen (bekleding van de binnenzijde van het oog)  
o Zwak en vermoeid. 
o Compensatoire mechanismen: kortademigheid, palpitaties en tachycardie. 
o Hoofdpijn en ijlhoofdigheid à Hersenen zijn heel afhankelijk van de zuurstoftoevoer via het bloed. 
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Diagnose 

o Anamnese & fysiek/klinisch onderzoek à Bepaalde oorzaken die aanleiding kunnen geven, zoals 
overvloedig bloedverlies tijdens de menstruatie of de dieetgewoontes. 

o Labo onderzoek van het bloed 
o RBC, hemoglobine en hematocrit à onstolbaar bloed centrifugeren, zwaardere delen 

naar bodem à 3 lagen: plasma, witte bloedcellen/plaatjes en rode bloedcelfractie. 
Hematocriet is percentage van het bloevolume dat wordt ingenomen door rode 
bloedcellen tov totale volume, normaal 40%, vrouw meestal lager!) deze in het bloed 
tellen per volume-eenheid. 

o Tekort aan MCV (= Mean Corpuscular Volume) = de gemiddelde grootte van rode bloedcellen 
à gedaald bij ijzergebreksanemie omdat het gemiddeld volume van 1 rode bloedcel gedaald 
is (= microcytaire anemie) 

o Ijzerserum/ferritine à verschil serum en plasma: serum is plasma zonder stollingseiwitten 
(dus het vloeibare deel). serumferritine = eiwit dat ijzer kan binden en loslaten. Het zit in de 
meeste weefsels en ook in het bloed. Indirecte marker van totale hoeveelheid ijzer in 
lichaam. 

Behandeling 

Afhankelijk van de oorzaak (Bloedverlies? Innametekort? …) à Het is belangrijk om de oorzaak aan te pakken! 

o Ijzerinname verhogen 
o Dieetmaatregelen (ijzerrijke voeding, vb. rood vlees of bepaalde bonen als vegetarische 

optie) 
o Supplementen (in pillen of injectie à injectie bij verstoorde absorptie) 
o Bloedtransfusie (bloed geven = ook ijzer geven!) 
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Hoofdstuk 12: VERANDERINGEN IN DE ELIMINATIE ALS PATHOLOGISCH BASISMECHANISME 

Het urinair systeem 

We hebben twee nieren (boonvormige organen) die bloedtoevoer via een slagader (renale arterie of arteria 
renalis – één voor links en één voor rechts). De afvoer van de nier zal gebeuren via een paar renale venen die 
richting de vena cava inferior, die het bloed dan terugbrengt naar het rechter hart. 

o Elke nier gaat over in een ureter (urineleider) die de geproduceerde urine afvoert richting de blaas. 
o Bovenop elke nier heb je een bijnier. 
o De nieren worden beschermd door de T11 en T12 (11de en 12de ribben) à Partiële bescherming! 
o Aan de buitenzijde van de nier die je het stevige nierkapsel. Over het algemeen heb je twee 

belangrijke delen bij de nier: de cortex en de medulla/merg. 
o Cortex ligt aan de buitenzijde, maar vormt ook colonnen tussen de renale piramides. 
o Alle renale piramides samen vormen het niermerg. 
o De tip van zo een piramide noemt met een papille. 
o Urine zal vrijkomen in de zogenaamde nierkelk of calyx. Deze gaan allemaal verzamelen in de 

nierpelvix of nierbekken. Van hieruit vertrekt de ureter. 

Functies 

o De urineproductie: Urine die wordt gevormd is belangrijk om de lichaamsvloeistoffen qua volume en 
samenstelling te regelen en een aantal afvalstoffen af te voeren. 

o Hormoonproductie: 
o Erytropoëtine (belangrijk voor de aanmaak RBC) à De nier zal een daling in RBC detecteren 

en bijgevolg erytropoëtine produceren. Het is een hormoon dat ter hoogte van het beenmerg 
de productie van RBC zal opdrijven. 

o Renine (belangrijk in de regulatie van de bloeddruk - RAAS) 
o Vitamine D metabolisme 



 76 

Nefronen (= kleinste functionele eenheid van de nier: bestaat uit glomerulus en een tubulus 
en zo zijn er miljoenen in een nier). In de cortex vinden wij de zogenaamde glomeruli (= 
capillair netwerk). Hier zal een eerste filtratie gebeuren. Daarna heb je een systeem van 
buisjes of tubuli waar er reabsorptie en secretie zijn. Uiteindelijk zal er urine worden 
gevormd die richting de papil gaat, en dan naar de calyx en wordt uiteindelijk verzameld in 
de nierpelvis. 

Hier zien we een glomerulus. Ter hoogte van alle glomeruli 
samen wordt er ongeveer 125 ml vocht per minuut 
gefiltreerd met een aantal opgeloste stoffen. De grote 
molecules (groen op de afbeelding, vb. Albumine) blijven in 
het bloed. Dit in tegenstelling tot de kleine molecules die mee 
gefiltreerd kunnen worden, samen met het vocht. 125 ml per 
minuut komt overeen met 180 liter per dag aan filtratie ter hoogte van de 
glomeruli! 

Ter hoogte van de tubuli moet er een heel belangrijke reabsorptie zijn van zowel water als welbepaalde 
opgeloste stoffen (vb. glucose). Protonen zijn belangrijk voor de zuurtegraad of pH in het lichaam. Zuur kan op 
deze manier worden afgevoerd. Er wordt zo 124 ml per minuut gereabsorbeerd (178,5 liter per dag) en 1 ml 
per minuut geëxcreteerd (1,5 liter per dag). De hoeveelheid urine is uiteraard ook afhankelijk van de 
hoeveelheid water je drinkt op een dag. Er gebeurt dus een enorme spoeling of filtratie van het bloed! 

Polycystische Nier Ziekte (PKD) 

Dit is een genetische aandoening waarbij de renale tubuli structureel abnormaal worden 
en er zich heel wat cysten vormen. Er is dus sprake van abnormaal verbrede tubuli 
opgevuld met vocht. Dit kan gaan van kleine tot heel grote cysten. Deze zijn niet 
functioneel en hebben bijgevolg ook het effect dat ze gezond omliggend nierweefsel 
verdrukken. Het leidt dus tot een belangrijk verlies van nefronen. Je krijgt het vervangen 
van functionele nefronen door cysten. Deze cysten groeien bilateraal in beide nieren. 

Dit is de meest frequente vorm van genetische chronische nierziekten. Dit is 
ook een frequente oorzaak van nood aan nierdialyse. Je krijgt namelijk nierfalen, aangezien de 
nieren niet meer de normale nierfunctie kunnen garanderen.  

Behandeling 

Bij nierfalen moet je de nierfunctie vervangen, aan de hand van RRT. Hierin heb je 3 verschillende 
vormen: 

1. Niertransplantatie met behulp van een donor. 
2. Peretoniale dialyse of buikspoeling. 
3. Nierdialyse à Noodzakelijk bij een eindstadium van een nierziekte om in leven te blijven en vaak in 

afwachting tot een niertransplantatie. 
a. Hemodialyse: het bloed wordt buiten het lichaam gebracht. Het bloed van een persoon zal 

op een artificiële manier worden gezuiverd. Dit vindt vaak plaats op een manier waarbij de 
patiënt op een ambulante manier kan worden behandeld, vb. 3 keer per week naar het 
ziekenhuis om aan de dialyse te hangen. à Het bloed wordt via de ader aangezogen met een 
pomp (heparine toevoegen om stolling tegen te gaan) en het bloed gaat door een dialyser. 
Hierna wordt het bloed terug afgevoerd en komt terug gezuiverd in de patiënt.  
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In de dialyse gebeurt een counter-current mechanisme (= tegenstroomprincipe). Hierbij stroomt 
de dialyse-vloeistof in de tegengestelde richting dan het bloed van de patiënt. Een dialyser zit vol 

met hele kleine buisjes (zie linker-
afbeelding, witte dingetje).  

Het bloed met de afvalstoffen gaat door de 
dialyser en de dialyse-vloeistof gaat in 
tegengestelde richting. Tussen het bloed 
en dialyseet zit een semi-permeabele (= 
half doorlaatbare) membraan waar de 
afvalstoffen kunnen overgaan van hoge 
naar lage concentratie. Dit is een spoeling 
die buiten het lichaam van het patiënt 
gebeurt. 

Het bloed kan aangeprikt worden op 2 manieren: 

1. Links is de artererio-veneuze fistel: slagader (normaal via haarvaten naar ader) maar bij een fistel gaat 
dit rechtstreeks. De druk in een slagader ligt hoger dan in een ader, dus de ader zet uit en de wand zal 
verdikken. Dit is een proces dat weken tijd in beslag neemt. Als je de fistel aanlegt en een dikke stevige 
ader krijgt, kan je die makkelijker aanprikken en is die meer bestand tegen herhaaldelijk aanprikken. 

2. Rechts is er een minder tijdrovende optie, men legt een shud aan. Dit is een kunststofbuisje dat de 
ader met de slagader verbindt, dit gaat sneller, maar het lichaamsvreemde materiaal heeft een hoger 
risico op infectie of klontervorming/trombose. 
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Hoofdstuk 13: VERANDERINGEN IN DE CELLULAIRE PROLIFERATIE EN DIFFERENTIATIE 

Cardiovasculaire aandoeningen staat op nummer 1 op vlak van doodsoorzaken in onze samenleving. Kanker 
staat dan op de tweede plaats als belangrijkste doodsoorzaak in onze samenleving. 

Bovenaan zie je een stamcel, een cel die zich oneindig keer kan delen. Daarbij worden 
er ook zogenaamde progenitor cellen gevormd. Ze kunnen een gelimiteerd aantal 
keer delen. Deze progenitor cellen zullen aanleiding geven tot dochtercellen, die zich 
opnieuw kunnen differentiëren tot bvb. een rode bloedcel of spiercel. 

Cel proliferatie = Het genereren van nieuwe dochtercellen uit progenitor cellen. Dit is 
een continu proces: 

o Voorbeeld: Ter hoogte van de huid zijn de epitheelcellen constant aan 
vervanging toe, omdat de cellen constant beschadigd worden door 
omgevings- invloeden. Dit zal stelselmatig worden aangevuld. Wanneer we 
een echte beschadiging van de huid oplopen, zal er eigenlijk een 
toegenomen proliferatie zijn om dat defect te gaan vullen. 

o Voorbeeld 2: De rode bloedcel leeft ongeveer 120 dagen. De cellen worden 
aangevuld door proliferatie van cellen in het beenmerg. Wanneer we een 
belangrijk bloedverlies oplopen, zal er een toegenomen proliferatie zijn om die verloren rode 
bloedcellen aan te vullen. 

à Er is dus een goede balans nodig tussen celgroei/celdeling en celdood. Er kunnen hierbij problemen 
optreden met dat evenwicht en zo ontstaat er een overproliferatie. 

Cel differentiatie = Het uitrijpen van een cel tot die cel met een specifieke functie, bv. rode bloedcel of een 
spiercel. Een goede balans tussen gedifferentieerde cellen en ongedifferentieerde cellen is noodzakelijk om de 
noden van het lichaam te kunnen beantwoorden. 

Kanker 

Oorzaak 

Kanker is het gevolg van de malfunctie van genen. Cel proliferatie en -differentiatie staat namelijk onder de 
controle van de individuele genen. Neoplastische cellen (= kankercellen) staan dus niet meer onder de correcte 
genetische controle wat zal leiden tot een excessieve cellulaire proliferatie (= autonomie) en een verlies van 
cellulaire differentiatie (= anaplasie). 

Wanneer, waarom of hoe een genetisch defect ontstaat is vaak onbekend bij een individuele patiënt. We 
weten wel dat genetische mutaties pas na de geboorte zullen optreden, typisch door schadelijke 
omgevingsfactoren die het DNA beschadigen. Dit is in de meeste gevallen van toepassing. 

Ø 5% van de kankers is het gevolg van een aangeboren genetisch defect (erfelijk) à Een 
aangeboren voorbeschiktheid die leidt tot een erg hoog risico op het ontwikkelen van een 
bepaalde soort kanker. Zo hoor je bvb. regelmatig dat er een preventieve mammectomie (= 
verwijderen van volledige borstklierweefsel) wordt gedaan indien er een erfelijke vorm van 
kanker in de familie bestaat. 

Ø Er is soms geen klassiek overervingspatroon, maar komen wel wat vaker voor in families. Er is 
een genetische voorgeschiktheid. In dat geval gaat het dus niet over een soort garantie of enorm 
hoge garantie op het ontwikkelen van kanker, maar wel op en verhoogde kans. 
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Veranderingen in genen die aanleiding geven tot kanker 

Mutator genes à Genen die instaan voor het herstel van gemuteerd DNA. Ze kunnen DNA-schade detecteren 
en deze herstellen. Op die manier wordt ons genoom beschermd.  

à Bij een mutatie van ‘mutator genes’ ontstaat er een probleem bij het herstellen van DNA-schade. 

Oncogenen à (= kankergenen) Dit zijn genen die coderen voor eiwitten die betrokken zijn bij celgroei en 
celregulatie, en die celdood verhindert. Het is zal dus celgroei promoten. 

à Bij een mutatie in de ‘oncogenen’ krijgen we een zogenaamde ‘gain of function’. Het gen gaat meer 
activiteit vertonen, waardoor de celgroei overmatig wordt gestimuleerd. Hier gaat het meestal om verworven 
afwijkingen in deze genen, niet zozeer aangeboren. 

Tumor suppressor genen à Genen die een onbeperkte celdeling voorkomen. 

à Bij een mutatie in de ‘tumor suppressor genen’ gaat het eerder om een ‘loss of 
function’. De genen die normaal onbeperkte celdeling voorkomen, gaan minder actief 
zijn. Ook hier gaat het vooral om verworven afwijkingen in de genen, minder om een 
aangeboren afwijking. 

Concept map (niet-erfelijke kankers) 

Bovenaan zien we dat er een bepaalde carcinogene stof (= kankerverwekkende stof 
uit de omgeving) die een effect zal hebben op welbepaalde cellen. Dit kan zorgen voor 
een mutatie in bepaalde genen in het lichaam. Een dergelijke DNA-schade kan ook 
optreden in een ‘mutator gene’ zelf. Hierdoor treedt er dus een probleem op bij het 
herstellen van DNA-schade. Er kunnen ook mutaties ontstaan in oncogenen en/of 
tumor suppressor genen. Hierdoor zal er een ongecontroleerde celgroei en -
differentiatie ontstaan, wat op zijn beurt aanleiding geeft tot kanker. 

LET OP: Wanneer we schade oplopen van carcinogene stoffen hoeft dit niet altijd gepaard te gaan met 
dergelijke consequenties. 

Klinische manifestatie 
 
Ataxia telangiectasia: Dit is een aandoening die het gevolg is van een 
mutatie in een ‘mutator gene’. Er is een bepaald eiwit (het ATM-eiwit) dat 
normaal belangrijk is in termen van het DNA-herstel. Bij deze aandoening is er dus ook een verhoogd 
voorkomen van kanker. 

Het hele proces is dus vrij complex met verschillende stappen. Hiernaast zie je een voorbeeld van 
hoe je uiteindelijk tot kanker zou kunnen komen. Bijvoorbeeld een mutatie zal eerst een inactivatie 
van tumor suppressor gen geven, dan proliferatie, dan mutatie in DNA-repair gene, er zijn 
bijkomende mutaties van oncogenen en van tumor suppressor genen en uiteindelijk kanker. 

Carcinogenese (= het onstaan van een kwaadaardige tumor). Er zijn wel bepaalde celtypes die wat 
gevoeliger zijn aan het ontwikkelen van kanker dan andere celtypes. Dit zijn dan cellen die zich van 
nature al snel delen (zoals epitheelcellen of bepaalde bloedcellen). Andere cellen die een meer 
permanent karakter hebben (zoals neuronen of hartspiercellen), daar zien we dit minder frequent 
voorkomen. 
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We spreken van een multi-step process: 

1. Initiatie van het proces à Vanuit een normale cel zal cel ontstaan als 
effect van carcinegene stoffen. Deze cel zal hierdoor een cloon van 
ongecontroleerde celgroei ontstaan. 

2. Onderhoudende factoren (= promotion) à Bijvoorbeeld hormonen: Een 
tumor in de borst kan hormoongevoelig zijn. De vrijstelling van 
oestrogeen zal de groei van die gestoorde cellen gaan bevorderen. Men 
kan hiervoor medicatie (= tamoxifen) toedienen om het effect van 
oestrogeen op de tumor te blokkeren. 

3. Progressie à Er zijn progressief bijkomende genetische veranderingen 
die uiteindelijk ertoe leiden dat er een invasieve kanker zal ontwikkelen. 

 Diagnose 

o Epidemiologisch onderzoek: Zo heeft men de relatie tussen roken en 
longkanker vastgesteld.  

o Experimenteel onderzoek. Zo heeft men gezien dat bepaalde artificiële 
zoetstoffen geassocieerd zijn met een verhoogd risico op blaaskanker. 

o Straling (vb. atoombom of X-stralen) 
o Chemische stoffen (vb. asbest) 
o Tabak 
o Infectieuze micro-organismen (vb. HPV)  

 

 

Benign vs. Malignant 

A = Benigne tumor (= goedaardige tumor): We zien een fictieve meercellige laag 
met daarin een zone van cellen die gelijkaardig zijn aan de oorspronkelijke 
cellen, maar er is een overproliferatie. Op zich is er een beperkt verlies aan 
differentiatie en zo dus een goedaardige tumor. Dit blijft ook goed gelokaliseerd 
ter plaatse. !!!!! ‘Goedaardig’ staat niet gelijk aan ‘onschadelijk’. Wanneer we 
een goedaardige tumor zien in de schedel en daar een zwelling ontstaat met een 
toegenomen proliferatie, dan zal dat drukken op het hersenweefsel. Dit kan op 
deze plaats wel ernstige gevolgen hebben. Bvb. Meningioma: Een tumor die 
uitgaat van de meningen of de hersenvliezen. Deze tumor zit dus rondom de 
hersenen. De schedel is een gesloten doos, dus als dat meningioma groot wordt, 
zal dat een schadelijke druk uitoefenen. Terwijl een goedaardige tumor aan de 
huid een heel ander verhaal is, aangezien die gewoon naar buiten groeit. 

B = Malignant) (=kwaadaardige tumor): kanker met enkele eigenschappen: 

o Een heel snelle proliferatie (= woekering/verspreiding) 
o Een zogenaamde invasie à Deze tumor zal het omliggende gezonde weefsel binnendringen en ook 

zelfs vernietigen. 
o Metastasering à cellen komen los en nestelen zich op afstand in het lichaam. Ze zullen zich uitzaaien. 
o De cellen lijken veel minder (soms zelfs onherkenbaar) op de cellen van oorsprong. 
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Uitzaaiingen 

Kankercellen of kwaadaardige cellen kunnen zich verspreiden, op verschillende manieren: 

1. Lokale spreiding à Je hebt de primaire tumor die op een bepaalde plaats is 
ontstaan (vb. in de longen). De tumor zal zich op een lokale manier 
uitspreiden. In normale omstandigheden zullen prolifirerende cellen gevoelig 
zijn aan de aanwezigheid van naburige cellen en stoppen met prolifereren. In 
het geval van een tumor zal deze cel-cel-contactgevoeligheid verloren gaan en 
zal er lokale spreiding optreden in het weefsel van oorsprong, dus de tumor 
wordt groter. 

2. Directe uitbreiding à De tumor zal doorgroeien naar nabijgelegen weefsels 
en organen. De tumor zal het eigen orgaan van oorsprong verlaten en 
doorgroeien naar omliggende weefsels en organen. Dit is al synoniem met 
maligniteit of kanker. 

3. Seeding à Dit is een heel specifieke vorm van directe uitbreiding. Wanneer je 
bijvoorbeeld een tumor hebt in de longen of in de buik, kunnen bepaalde 
cellen van de tumor zich losmaken en zich tussen de borstvliezen of in het 
buikvlies verspreiden. Ze dwarrelen los en kunnen op afstand uitzaaiingen 
vertonen. Dit is een ander proces dan gewoon metastasering. 

4. Metastasering à Cellen gaan zich op afstand gaan uitbreiden. Dit kan op 
twee manieren: 

a. Via de lymfebanen 
b. Via de bloedbaan 

Deze tumor zal zelf ook eigen bloedvaten creëren zodat hij wordt voorzien van 
bloedtoevoer. 

Nomenclatuur van kanker 

Carcinoom = In het epitheliaal weefsel à We maken hierbij een onderscheid tussen:  

1. Oppervlakkig epitheel 
2. Klier epitheel (= adenocarcinoma), vb. in de luchtwegen of in de darm. 

Sarcoma = Kwaadaardige tumor in het bindweefsel. 

“Een melanoom” in de huid wijst niet op een goedaardige tumor, maar is een afkorting van het maligne-
melanoom. Dit is een belangrijke uitzondering!! 

Tumor staging (stadiumbepaling) 

Kanker en tumoren worden in verschillende stadia opgedeeld. Deze 
stadiumbepaling is afhankelijk van een aantal parameters: 

o De omvang van de tumor 
o De plaats van de tumor à In het begin van de tekening zie je een 

tumor die vrij oppervlakkig is, terwijl je wat verder in de tekening 
echt ziet dat de tumor de darmwand doordringt. Men zal kijken hoe ver je door de darmwand die 
tumor ziet groeien. 

o De spreiding van de tumor à Dit is enerzijds richting de lokale lymfeknopen en anderzijds naar andere 
weefsels en organen (blauwe pijl). 
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Deze staging zegt iets over de ernst van de situatie (prognose) en zal ook het behandelingsplan bepalen. Bij de 
staging van tumoren wordt er vaak de TNM Classification System gebruikt. 

o T = de grootte van de primaire tumor en de invasie van omliggende weefsels. 
o T0: geen evidentie voor tumor 
o Tis = Carcinoma incitum: voor epitheliale tumoren wanneer de tumor nog niet door de basale 

membraan gegaan is (goede prognose!) 
o T1, 2, 3, 4 à afhankelijk van grootte/uitbreiding 

o N (nodus of nodi) = de betrokkenheid van lymfeknopen. 
o N0: geen kanker in lymfeknopen 
o N1, 2, 3 à idem ^  

o M = metastasen. 
o M0: Geen 
o M1: wel in andere delen van lichaam (negatieve prognose) 

Klinische manifestaties  

Er zijn zowel lokale als systemische symptomen bij bepaalde kankers: 

1. Algemeen/systemisch 
a. Lymfadenopatie = het lichaam zal een imuunrespons doen tegen de kanker wat leidt tot 

hyperplasie (= toename van # lymfocyten thv de lymfeknopen) die daardoor zwellen. 
b. Onverklaarde (milde) koorts 
c. Anorexie (verminderde eetlust) 
d. Cachexie = heel erg vermageren door (1) anorexie en (2) doordat agressieve tumor veel 

energie verbruikt 
2. Lokaal 

a. Voelbare massa (vb. een knobbel in het borstklierweefsel) 
b. Functieverlies van het weefsel, aangezien de tumor ook de normale cellen verdringt 

Het ABCDE-fenomeen voor het screenen van huidkanker: een nevus (= 
moedervlek) is hierbij een heel belangrijk aspect in dit screeningsproces. 

De kleur is normaal homogeen, terwijl er bij een verdachte nevus een 
verlies van kleur kan optreden of een variëteit in kleur. 

Groter dan 6 mm is verdacht! 

Er zijn 3 mogelijke doelen als we kijken naar de 
behandelingsmogelijkheden: 

1. Volledige eradicatie (met wortel en kruid er volledig uittrekken) 
2. Controle over de groei en de spreiding (afremmen) 
3. Symtomen verlichten ten gevolge van de tumor zelf 

Behandeling 

o Chemotherapie (= snel delende cellen doden) à Ook schade bij cellen die van nature snel delen, wat 
bijvoorbeeld haarverlies teweeg brengt. 
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o Radiotherapie of bestraling = Een bundel ioniserende straling richten op de tumor (heel 
gelokaliseerd). Op die manier probeer je schade te veroorzaken aan het genetisch materiaal van de 
tumor zelf. In die mate dat de tumor kapot gaat. 

o Heelkunde 
o Volledig of gedeeltelijk verwijderen van de tumor 
o Verwijderen van aangetaste lymfeknopen 
o Metastasen verwijderen 

!! à Bij een heelkundige ingreep is het cruciaal dat men het weggenomen weefsel nadien in 
het labo onderzoekt. Men gaat kijken of de snijranden tumorvrij zijn om er zeker van te zijn 
dat ze de volledige tumor hebben weg genomen. 

o Immunotherapie of biologische therapie à Men probeert de natuurlijk immuun-afweer van de 
patiënt te stimuleren/te boosten om die kanker te gaan aanvechten. 

o Monoclonale antilichamen 
o T-cel therapie = T-cellen van de persoon worden afgenomen, in het labo gewijzigd en terug in 

het lichaam gebracht. Ze zijn agressief gemaakt tegen de tumorcellen. 
o Hormonale therapie à bvb. bij borstkanker, weefsel onderzoeken en kijken of de cellen gevoelig zijn 

aan oestrogeen dat werkt als promotor van de groei van tumorcellen. Indien dit zo is kan een 
geneesmiddel toegediend worden dat de groei afremt. 

o Palliatieve zorgen à De symptomen bestrijden (vb. pijn en misselijkheid) zonder eigenlijk een poging 
te ondernemen om de patiënt te genezen. 

Preventie 

o www.cancer.org 
o Vermijd carcinogenen (tabak, alcohol …) 

o Alcohol is ook geassocieerd met verschillende vormen van kanker, vb. pancreaskanker 
o Health promotion 

o Fysieke activiteit nastreven 
o Obesitas vermijden 
o Veilige seks 
o HPV à baarmoederhalskanker 
o Hepatitis B à leverkanker 
o HIV à Opportunistische tumoren 

o Zonnecrème in de preventie tegen huiskanker 
o Micro-organismen bestrijden 

o Vaccinaties à Zorgwerkers moeten vaak een verplichte Hepatitis B vaccin krijgen 
o Carcinogenen micro-organismen uitroeien, vb. helicobacter pylori (bij gastritis) wordt ook 

vaak geassocieerd met maagkanker. 

Applicaties van wijzigingen in de celproliferatie en -differentiatie 

Longkanker 

Dit is de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld wanneer het aankomt op kankerdoden (voor mannen én 
vrouwen). Roken is hierbij een heel belangrijke risicofactor en is geïmpliceerd bij 85% van de longkanker 
patiënten. De tumoren kunnen uitgaan van verschillende weefsels, maar het meest frequente is het epitheliale 
cellen van de bronchi, bronchiolen en alveolen. Er worden hierbij 4 subtypes beschreven, die elk een 
verschillende prognose hebben en een verschillende behandelingsvorm vragen. 
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1. Adenocarcinoma 
2. Squamous 
3. Large cell carcinomen 
4. Small cell carcinomen (slechtste prognose) 

Ook asbest of luchtverontreiniging spelen vaak een belangrijke rol bij het ontwikkelen van longkanker. Ook 
second hand smoking is een risicofactor! 

Longkankers gaan typisch metastaseren naar het bot, de lever en de hersenen. Elke vorm van kanker heeft zo 
zijn eigen gedrag en zijn eigen patroon. 

1. Nummer 1 kanker bij mannen 
2. Nummer 2 kanker bij vrouwen (na borstkanker) 

Het heeft heel lang geduurd voor men de associatie legde tussen roken en longkanker. Vroeger ging 
men eerder de “heelzame” aspecten in de spotlight zetten. 

Klinische manifestatie 

Vaak worden de symptomen verkeerd begrepen in de vorm van een ‘rokershoestje’ of bronchitis. 

o Persistente hoest 
o Hemoptoe 
o Pijn in de borstkas 
o Kortademigheid 

Er zijn daarnaast ook systemische symptomen: 

o anorexie, gewichtsverlies 

Er kunnen ook paraneoplastische syndromen ontstaan. Dit is een verzameling van symptomen die niet het 
gevolg zijn rechtstreeks van de tumor ter hoogte van de long of de systemische symptomen. Bijvoorbeeld: er 
kan een probleem een probleem aan de kleine hersenen die zich uit in evenwichtsstoornissen. Het is het gevolg 
van circulerende stoffen, die in dit geval effect uitoefenen op de kleine hersenen bijvoorbeeld. 

Diagnose 

o Beeldvorming (chesy X-ray, CT, MRI) 
o Bronchoscopie = flexibele buis in long via luchtwegen de grote brionchi beoordelen op aanwezigheid 

van tumoren, typisch in epitheliale afleiding van de bovenste luchtwegen 
o Weefselbiopsie en eventueel lavage (= spoeling) waarbij men cellen probeert op te vangen die zijn 

losgekomen en deze adhv cytologie onderzoeken waarbij indivuele cellen onder de microscoop 
bekeken worden. In tegenstelling tot biopsie waarbij je een stuk weefsel onder de microscoop legt 

De behandeling 

Dit is gebaseerd op het tumortype à We gaan een onderscheid maken tussen: 

1. Small cell carcinomen à Hier zijn er heel vaak al metastasen en uitzaaiingen. Daardoor heeft het 
wegnemen van de tumor (de heelkundige resectie) en de lokale bestraling weinig bijdragen tot de 
lange termijnsoverleving van de patiënt. 

a. Wel vaak gevoelig op chemotherapie, vandaar dat de behandeling hier vaak op geacceerd is. 



 85 

2. Non-small cell carcinomen 
a. Heelkundige ingreep (+chemotherapie) met wel een mogelijkheid tot genezing. 
b. Chemotherapie 
c. Bestraling als een operatie niet mogelijk is, om een lokale controle te manifesteren. 

Longkanker gaat typisch gepaard met een slechte prognose. Gemiddeld genomen bedraagt de 5-jaars 
levensverwachting 15% (dus: 15% van de mensen is na 5 jaar nog in leven). Bij non-small cell is dit een stukje 
hoger, terwijl dit bij small-cell wat lager ligt. 

Colorectale kanker 

Tabel met colorectale kankerincidentie: 

à Long en borstkanker zijn de meest voorkomende 

à colorectale kanker komt op de derde plaats 

 

 

 

 

 

Risicofactoren 

De meest belangrijke risicofactor is eigenlijk leeftijd. Uiteraard zijn er ook nog andere risicofactoren, zoals: 

o Roken 
o Alcohol 
o Obesitas en fysieke inactiviteit 
o Bepaalde dieetfactoren (veel vet, weinig vezels, weinig groenten en fruit) 
o Familiaal voorkomen van darmpoliepen à Vaak moeten zij een preventieve coloscopie ondergaan om 

na te gaan dat die poliepen zich niet ontaarden. (ook bij inflammatoire darmziekten) 
o P53-gen is betrokken bij 75% van de gevallen à Het maakt een tumor supressor eiwit (= P53-gen) dat 

van groot belang is in de celcyclus. Bij een kleine DNA-schade zal het P53-eiwit in actie schieten en de 
beschadiging tegen gaan. Bij veel gevallen van colorectale kanker wordt dit gen onderdrukt en wordt 
het P53-eiwit niet meer aangemaakt, dit leidt dan tot ongecontroleerde celdeling. 

Onze darmwanden zijn niet vlak, 
maar vertonen crypten of 
inbochtingen. In normale 
omstandigheden zien we celdeling 
in de diepte van de crypten en de 
cellen worden naar boven 
gestuwd. Bovenaan zullen oudere 
cellen afsterven door het proces 
van apoptose. Zo wordt het 
epitheel constant vernieuwd. 
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We kunnen een overgroei van cellen krijgen en dan zien we dat de meeste darmkankers behoren tot het type 
adenocarcinoma. We gaan van een adenoma (goedaardige tumor) naar een vorming van poliepen die verder 
zullen ontaarden en hierbij is vaak het P53-gen betrokken. 

Staging van colorectale kanker 

Tis = Carcinoma in situ 

T1 à T4: Naarmate de tumor groter wordt en door de wand van de darm gaat duwen. Dit gaat van binnen naar 
buiten: spierlaag à door de wand groeien à doordringen naar nabijgelegen structuur of organen. 

N0 à N2: Betrokkenheid van lymfeknopen. (nodi) 

M0 à M1: Metastasen of niet? à Metastasen zullen zich hier vooral ter hoogte van de lever voordoen. 

LET OP: Bij stadium IIIA is het T1 of T2, N1, M0 

Stadiumbepaling moet je niet kennen. Je moet enkel weten dat de aanwezigheid van metastasen aanleiding 
geven tot het hoogste stadium, ongeacht welke T of N er wordt toegekend. 

Klinische manifestatie 

Colorectale kanker blijft in het begin vaak asymptomatisch.  

o Veranderingen in de darmgewoontes (bowel habits)  
o constipatie 
o Aanwezigheid van bloed in de stoelgang à Er kan wat bloed sijpelen aan die tumor. 

§ Occult à tegen dat het lichaam verlaat is het al afgebroken en is dus niet zichtbaar. 
§ Zichtbaar bloedverlies in de stoelgang 

o Abdominale pijn 
o Darmobstructie bij grote tumoren 
o Anemie of bloedarmoede à Door het sijpelen van het bloed 

Deze symptomen zijn eigen aan de tumor zelf, maar er zijn ook meer systemische (= algemeen) symptomen 
optreden, zoals eerder beschreven. 

Diagnostiek 

o Digitaal rectaal onderzoek à Voelen of het rectum gezwollen is 
o Colonoscopie à met camera (met een eventuele biopsie) 

Behandeling 

Het is in en vroeg stadium (wanneer de tumor zich beperkt tot enkel de darm) echt goed te behandelen met 
een mogelijkheid tot genezing. à positieve prognose 

o Heelkundige ingreep 
o Chemotherapie (bij uitzaaiingen) of radiotherapie 
o Bestraling (bij uitzaaiingen) 
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